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Ik weet het nog precies. Het ging zo. Afgelopen
zomer was ik op het Filmfestival Sarajevo als
mentor van de Sarajevo Talent Press. Het was
een van die dagen waarop het zonlicht de hele
wereld licht maakt. Niet alleen door haar te verlichten (binnen en buiten de bioscoopzalen),
maar ook door de wereld los te laten komen van
de zwaartekracht. Het waren dagen vol inspirerende films, bezielende interviews, altijd prikkelende werksessies met jonge filmcritici die alles
wat je over je vak denkt te weten met vuur in hun
woorden ter discussie willen stellen, waardoor je
ook zelf weer tot nieuwe inzichten en ideeën
komt. En opeens wist ik het: dit is een goed
moment om mijn taken als hoofdredacteur aan
een nieuwe generatie over te dragen. Ik dacht:
het team is sterk, de vibe is goed, er is een
nieuwe website (toen nog in de maak) en de
financiële situatie is solide. Mooi moment om op
avontuur te gaan. Terug in Nederland deelde ik dit
voornemen met het team, en vertelde ik dat ik na
het Filmfestival Berlijn 2019 mijn laatste nummer als hoofdredacteur wilde maken.
Feitelijk verandert er voor mij niet zoveel. Ik
blijf over film schrijven voor de Filmkrant en NRC
Handelsblad, en lesgeven, en festivals bezoeken,
en de grensgebieden van het filmische universum
onderzoeken, van videokunst tot virtual reality.
Eenentwintig jaar geleden solliciteerde ik op
de toen vrijgekomen freelancefunctie van hoofdredacteur van de Filmkrant. Twee dingen zal ik
nooit vergeten. Filmkrant-oprichter Jan Heijs (†)
vroeg me op een gegeven moment of ik wel een
beetje een olifantenhuid had, want “je zal een
hoop gezeik over je heen krijgen”. Nog voor ik had
kunnen nadenken zei ik: “Nee, ik geloof het niet,
maar daar komen we gaandeweg wel achter
toch?” Toen mij aan het einde van het gesprek
werd gevraagd of ik zelf nog vragen had, zei ik:
“Het kan jullie niet ontgaan zijn dat ik hoogzwanger ben. Is dat geen probleem?” Waarom mede
oprichter Henk Rabbers antwoordde: “We gaan
ervan uit dat het voor jou geen probleem is,
anders had je niet gesolliciteerd. Dus dan is het
voor ons ook geen probleem.” Dat is eigenlijk de
meest kick-ass feministische opmerking die ik
ooit heb gehoord. Dat Jan en Henk mij als – nog
steeds – een van de weinige vrouwelijke hoofdredacteuren van een filmtijdschrift ter wereld in
staat hebben gesteld om het vak van bladenmaker ‘on the go’ te leren, en een ook internationaal
uniek blad te maken in een tijd waarin er voor de
filmjournalistiek veel is veranderd en veel op het
spel stond, heb ik altijd als een daad van groot
vertrouwen ervaren. Twee dingen zijn zeker. Een
olifantenhuid heb ik nog steeds niet (en wat is er
een hoop gezeik over me heen gekomen). En mijn
kinderen hebben van mij de beste filmjournalist
gemaakt die je maar kan hopen te zijn: met vallen
en opstaan, zoals elke eerste stapjes die je als
mens steeds maar weer moet zetten; vol kinderlijk-filosofische-waarom-vragen; flexibel, inventief, multitaskend; met de snelheid van het licht
en het geduld van een wijze oude schildpad. Dat
zij de Filmkrant al die tijd als hun stiekeme zusje
(de krant is een Mevrouw, toch?) hebben geduld
is niet minder kick-ass; net zoals alle vrienden en
geliefden die het niet erg vonden dat we in een
prachtige romantische poly-amoureuze relatie
met drukinkt en deadlines leefden.
Dank aan iedereen met wie ik met veel plezier
heb mogen samenwerken, verrassende inzichten
over film heb mogen delen, varkentjes heb moeten wassen en listen heb kunnen verzinnen. Met
Ronald Rovers als hoofdredacteur en Joost Broeren-Huitenga als chef online, en Ilona van Genderen Stort als zakelijk leider heeft het bestuur van
Stichting Fuurland een sterke nieuwe ploeg aangesteld. Jullie zijn geweldig! Maak er iets moois
van.
Ik kan het woord afscheid niet gebruiken,
want dat is het niet. Het is adieu en tot ziens. En
vooral: tot gauw! Not fare well, but fare forward,
voyagers. This is your real destination.

DANA LINSSEN
@DANALINSSEN

VOX LUX

FILMSCHUUR HAARLEM,

20 APRIL 16.30 UUR, OMAR LARABI

“HET MYSTERIEUZE VOX LUX (‘STEM VAN LICHT’)
SLAAT IN GOLVEN OVER JE HEEN. HET IS EEN
FASCINERENDE METAFILM OVER ROEM EN
STERRENDOM EN DE DESTRUCTIE VAN DE
EENENTWINTIGSTE EEUW”
LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE
4 FILMKRANT.NL
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STEUN DE
FILMKRANT:
WORD
ABONNEE

#419

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 2 MEI

Word nu abonnee van de Filmkrant
en ontvang het prachtige Cold War
op dvd.

Als u nu een jaarabonnement neemt, dan
ontvangt u niet alleen een jaar lang de Filmkrant in de bus, maar als welkomstgeschenk ook de dvd van Cold War van Oscarwinnend regisseur Pawel Pawlikowski
(Ida). Bent u al abonnee maar brengt u een
nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u allebei het welkomstgeschenk.*
Polen tijdens de Koude Oorlog. Het oog van muzikant Wiktor valt op de jonge en vrijgevochten
Zula. De twee voelen zich direct tot elkaar aangetrokken, maar lijken voortdurend op de vlucht
tussen oost en west. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar ook niet met elkaar. Cold War toont
een onmogelijke liefde in een onmogelijke tijd.
Dana Linssen schreef in de Filmkrant: “Eigenlijk
zou ik elk shot uit Cold War wel uit de film willen
knippen om het aan de muur te hangen. Het liefste op filmdoekformaat. Want de nieuwe film
van Pawel Pawlikowski gaat voortdurend over
de dialectiek tussen het ene en het andere. En
tussen aantrekken en afstoten. Pawlikowski
werd onderscheiden als beste regisseur op het
Filmfestival van Cannes en de film was goed
voor maar liefst drie Oscarnominaties, o.a. beste regisseur en beste buitenlandse film.
*Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u de
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnummer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’
en vermeld daarbij uw adresgegevens + mailadres. Deze aanbieding is geldig tot 30 april
2019, met dank aan Cinéart.

THE BEACH BUM
Harmony Korine’s vakantiejoint 4 20

SNOOP DOGG EN HARMONY KORINE OP DE SET

THE THINKING VIDEO
MACHINE #27 ESSAY
filmkrant.nl

GEDICHT IN DE VORM VAN EEN ROOS | In hun video-essay
van deze maand richten Cristina Álvarez López en Adrian
Martin hun blik op Philippe Garrels Elle a passé tant d’heures
sous les sunlights... (1985), een film vol Warholiaanse, theatrale scènes gebaseerd op de verhouding tussen acteur en camera. Een van die scènes toont hoe Mireille Perrier speelt
met een witte roos en hem opeet. Het doet denken aan de
opening van Alejandro Jodorowsky’s Fando and Lis (1968).
Maar in zijn uitvoering – de kadrering, de dans tussen gezicht en rekwisiet, tussen tonen en verbergen – kunnen we
ook (met enig goochelwerk) een verband leggen met een an-

dere film, meer van dezelfde tijd en plaats, waarmee het een
emotionele afkomst deelt. Bekijk dit audiovisuele ‘gedicht in
de vorm van een roos’ (een titel geleend van Pasolini), opgedragen aan Dana Linssen, op filmkrant.nl
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NIET TE MISSEN
Ga deze maand in ieder geval naar:
1 Ash is Purest White 4 6
2 Leto 4 10
3 Sofia 4 22
4 Buñuel in the Labyrinth of Turtles 4 39
5 The Beach Bum 4 20

RUBRIEKEN

4 3 Redactioneel
4 4 The Thinking
Machine 4 5 Niet te
missen 4 5 Humans of Film Amsterdam 4 5 Het nieuwe
kijken Ebele Wybenga over zwaluwstaarten 4 40 Kort alle
andere films 4 46 Agenda en evenementen 4 52 Filmsterren 4 54 Boeken The Sopranos Sessions 4 55 Thuis-

ZWALUWSTAARTEN
Sinds een tijdje speel ik met de gedachte om
een houten kastje te bouwen. Het lijkt me vreselijk fijn om iets te doen wat direct resultaat
oplevert in plaats van alleen maar bezig te zijn
met de lange termijn. Kijken of ik me kan concentreren op meten, schuren en schaven in
plaats van emails, telefoongesprekken en slides. Ik heb nog geen hout aangeraakt of gereedschap gekocht maar ben al helemaal in de ban
van mijn theoretische nieuwe hobby. Dat komt
door YouTube. Ik tikte in ‘zwaluwstaarten
maken’ en belandde in een hoek van het videoplatform waar het hele leven lijkt te draaien om
houtbewerking en het maken van de mooiste
verbindingen tussen twee planken. Wat een
mindfullness-app doet voor de meeste millennials doet het filmpje How to make a Dovetail
Joint voor mij. In dit 37 minuten durende YouTube-juweel demonstreert meubelmaker Paul
Sellers hoe je een zwaluwstaartverbinding
maakt. Het is meer dan 1,6 miljoen keer bekeken
en meer dan 12.000 opgestoken duimpjes.

kijken The Boy Who Harnessed the Wind, The Intruder,
American Animals, Sorry To Bother You, Triple Frontier
4 58 Actie! Op de set van Zeepaard

HUMANS OF FILM
AMSTERDAM

Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samenwerking
met Humans of Film Amsterdam.

SOFIA

4 22

ARTIKELEN

4 12 Dumbo en de

macht van Disney Uitbater van de nostalgie
4 15 Spielberg vs Netflix De Netflixificatie van studioland

RECENSIES

4 7 Ash is Purest

White Het vergooide
leven van een gang
sterliefje 4 10 Leto Officieel goedgekeurde rockmuziek en
andere totalitaire humor 4 17 Yomeddine Egyptische
roadmovie op zoek naar familie 4 19 Dirty God De huid als
harnas 4 21 The Beach Bum Harmony Korine’s vakantiejoint 4 23 Sofia De boete op seks buiten het huwelijk
4 25 A Private War Gierende adrenaline 4 27 C’est ça
l’amour Groeien om samen te kunnen dansen 4 35 Western Arabs Aangrijpende openhartige familiegeschiedenis
4 37 Miel-Emile Leven volgens de waarden van het hart
4 39 Buñuel in the Labyrinth of the Turtles Een double bill
van feit en fictie 4 40 Grâce à Dieu Kerkmisbruik zonder
ironie L’homme fidèle Trouw aan je ex 4 41 The Hummingbird Project Schatrijk in een milliseconde Us Jordan Peele’s
horrorsatire 4 43 Wajib Verwarrende gevoelens Drømmeland Uit het hamsterwiel 4 44 Gloria Bell Zo gaat het er
echt aan toe met daten (als je boven de 50 bent) God Only
Knows Niet wéér een bos paastakken 4 45 Mario Homo in
de voetballerij: ‘kan zij niet je vriendin spelen?’ Thunder
Road Authentiek verdriet en hufterigheid

INTERVIEWS

HOW TO MAKE A DOVETAIL JOINT

HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM

4 6 Jia Zhang-

ke over Ash is
Purest White ‘Dit
zijn niet de fluisterende vrouwen uit de vorige generatie’
4 11 Ilja Stewart over het huisarrest van Leto-regisseur
Kirill Serebrennikov ‘Het wordt tijd dat Kirill weer kunst
mag maken’ 4 16 A. B. Shawky over Yomeddine ‘Uiterlijke
verschillen zijn onzin’ 4 18 Sacha Polak over Dirty God
Vrouwen op een missie 4 20 Harmony Korine over The
Beach Bum ‘Ik was wel toe aan iets lichts’ 4 22 Meryem
Benm’Barek over Sofia ‘Ik wilde óók het matriarchaat laten
zien’ 4 24 Matthew Heineman over A Private War ‘Rosa
mund liep weg van de set. Ze wist niet of ze dit aankon’
4 26 Claire Burger over C’est ça l’amour ‘Piepkleine dingen
kunnen ons compleet van slag brengen’ 4 34 Omar
Shargawi over Western Arabs ‘De camera is een verlengstuk
van mijn emoties’ 4 36 Peter van Houten over Miel-Emile
‘Soms wilde ik het realisme kapotmaken’

		 DE FILMKRANT IS EEN UITGAVE

COLOFON

“Altijd als mensen me vragen welke film ik het leukst vind,
denk ik aan La haine (1995). Ik zag de film ongeveer 20 jaar
geleden voor het eerst toen ik dertien of veertien was. Ik ben
opgegroeid in een niet al te rijke buurt in Groningen, waar
vooral gezinnen met lage inkomens en enkele middenklasse
gezinnen woonden. Het was een zeer multiculturele wijk. La
haine gaat over drie jonge kerels die in een verarmde wijk van
Parijs wonen. Vinz is joods, Hubert is van Afrikaanse afkomst en Saïd komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten.
Tijdens de film ervaar je de nasleep van een gewelddadige rel
en hoe die jonge mannen omgaan met die situatie. Ik herinner me dat Vinz een politieagent wilde vermoorden. Ik zeg
niet dat ik in zo’n gewelddadige buurt woonde. Het gaat
meer om de herkenning van hoe ze in een buurt en een samenleving leven met zoveel verschillende mensen en culturen. Mijn vader komt bijvoorbeeld uit Pakistan en mijn moeder komt Suriname. Toen ik naar de middelbare school in
Groningen ging, heb ik veel witte vrienden gemaakt, wat cool
is en helemaal geen probleem, maar het confronteerde me
ook met cultuurconflicten en dergelijke. Dat zag ik ook in La
haine. We zijn allemaal zo verschillend, maar uiteindelijk delen we allemaal dezelfde straten en mensen maken allemaal
het beste van hun straat en buurt. Daarnaast is de film in
zwart-wit gefilmd, wat ik erg mooi vind. Als de film in kleur
was geweest, zou het een heel andere ervaring zijn geweest
en het had hij misschien niet de dezelfde impact op mij gehad.”

FEARGAL AGARD

Dit was de laatste bijdrage uit de serie Humans of Film.

Sellers is een Engelsman van boven de vijftig
met een bril, een grijze baard, een rustige stem
en een uitzonderlijk goed uitgeruste houtwerkplaats. Op meerdere momenten in het filmpje
vertelt hij hoe je moet luisteren naar het geluid
van je handelingen, van het zagen, het beitelen,
schaven of hameren, om te weten of je goed zit.
Op ingetogen wijze werkt hij naar het doel toe.
Twee stukken hout, perfect met elkaar verstrengeld in een haakse hoek, zonder lijm of
schroeven. Het kalme gevoel dat kijken en luisteren naar Paul Sellers veroorzaakt kun je vergelijken met het effect dat kijkers toeschrijven
aan de schildervideo’s van Bob Ross. Met het
verschil dat de Amerikaanse TV-schilder mensen aanzet tot het maken van kitsch-landschapjes en Sellers je iets leert waar je echt wat
aan kunt hebben. Het manco van veel YouTube-instructiefilmpjes is dat er onuitstaanbare
muziek onder zit en in de montage grote sprongen worden gemaakt. Niets van dat alles bij
Paul Sellers. Als ik tot rust moet komen weet ik
zijn kanaal te vinden. Het moment dat de zwaluwstaarten op hun plek zitten is instant YouTube-geluk.


EBELE WYBENGA

EDO DIJKSTERHUIS (NIEUWS), ERIK SCHUM ACHER,
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JIA ZHANG-KE OVER ASH IS PUREST WHITE

‘DIT ZIJN NIET DE FLUIST
VORIGE G

JIA ZHANG-KE

Een crimi die geen crimi is, een
liefdesverhaal zonder liefde.
Ash is Purest White is, net als de
meeste van Jia Zhang-ke’s films,
zowel intiem als episch.
Regisseur Jia na de première in
Cannes: ‘Wat hebben we niet
opgeofferd om er economisch
beter van te worden.’ DOOR RONALD ROVERS
Dat films nooit helemaal op zichzelf staan maar zich
aan elkaar spiegelen en elkaar kunnen verdiepen – of
uithollen – bewijst Jia Zhang-ke mooi in Ash is Purest
White. De twee belangrijkste personages van deze
nieuwe film introduceerde hij al in 2002 in
Unknown Pleasures, vertelt hij tijdens het festival van
Cannes in 2018. Ash is Purest White gaat over maat-

schappelijke en persoonlijke veranderingen in China
in de afgelopen twee decennia, dus het leek hem een
goed idee om dezelfde personages te nemen en te laten zien hoe zij veranderd zijn. Het is een prikkelende
manier om een verhaal diepte te geven.
Het zijn niet alleen de personages die Jia’s films
van toen met nu verbinden, en andersom. Een van
hen, Qiao Qiao, gespeeld door Jia’s echtgenoot en
vaste actrice Tao Zhao, reist in de loop van deze film
duizenden kilometers door China langs plekken waar
andere films zich afspelen. Bijvoorbeeld de Drieklovendam die in Still Life (2006) zo’n tragisch monument van de vooruitgang werd, omdat voor de bouw
ervan zoveel huizen onder water kwamen te staan.
Reizen, vertelt Jia, of kernachtiger nog, bewegen, betekent je wereld opengooien en je blik verruimen. De
prominente focus van Ash is Purest White is die op
Qiao’s ontwikkeling door de jaren heen, maar de film
laat ook de transformaties van het landschap zien,
simpelweg door de personages er doorheen te laten
reizen.

DISCOGANGERS

Er is meer dat ‘de stippen verbindt’, zoals Jia het zelf
zegt. In Mountains May Depart (2015) zit een aanstekelijke dansscène waar een hele meute discogangers
– zo heette dat rond de eeuwwisseling in China nog
– synchroon danst op ‘Go West’ van The Pet Shop
Boys. Men had niet veel om uit te kiezen, zegt hij. Je
kon karaoke doen of disco en twee van de bekendste
nummers waar mensen op dansten waren Go West
en Y.M.C.A.. Het eerste had hij al gebruikt en dus
dansen Qiao en haar geliefde Mr. Bin in Ash is Purest
White op het tweede nummer.
“Ik had iets nostalgisch nodig om kijkers meteen
terug te voeren naar 2001”, vertelt Jia in Cannes. Misschien alleen al door dat ene nummer te horen, voel je
wat er sinds toen veranderd is.”
Het optuigen van de Drieklovendam is een cruciale
gebeurtenis in het oeuvre van de filmmaker. De rechte
weg naar de vooruitgang die de officiële Chinese geschiedenis van de laatste decennia is, wordt door Jia
met elke film weer van voetnoten en kanttekeningen
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TERENDEVROUWEN UIT DE
GENERATIE’
‘Je kunt het zien
als een metafoor
voor de samenleving die intimiteit en vertrouwen
is kwijtgeraakt,
allemaal in de
naam van economische vooruitgang. Loyaliteit
aan elkaar, rechtvaardigheid, die
dingen zijn
allemaal naar de
achtergrond
gedrongen’

voorzien: moeten al die dorpen wel wijken voor de
bouw van een dam? Moeten economische verhoudingen dicteren hoe en waar mensen met elkaar samenleven? Wat doet de steeds grotere afstand tussen
individuen en het verdwijnen van intimiteit met onze
morele ontwikkeling? Voelen we ons zo niet steeds
minder verantwoordelijk voor elkaar?
Ash is Purest White begint met de liefde tussen
twee – nou ja, noem ze – gangsters. Criminelen.
Hij is Mr. Bin, zij is Qiao Qiao, afkomstig uit
Fenyang, het stadje waar trouwens ook Jia zelf is
opgegroeid. Ze krijgt de leiding over de gokhal die
ooit onder zijn hoede viel. Het is een blijk van vertrouwen en niets lijkt een mooie toekomst samen in
de weg te staan. Maar dingen gaan mis en ze drijven
uit elkaar.
Waarom koos u voor deze setting? Gaat het hier om een
eeuwenoude criminele organisatie of is het een soort recente maffiaclub waartoe Mr Bing en Qiao behoren? “Het

is meer dan alleen maar een criminele organisatie.
Wij noemen dit ‘jianghu’. In de Chinese context verwijst jianghu naar een groep mensen die aan de rand
van de samenleving bestaat en die om te overleven
een soort broederschap vormt. Daarbinnen kan zich
natuurlijk een criminele organisatie vormen maar in
essentie verwijst jianghu naar iets veel groters. Het
zijn groepen mensen die unieke principes delen, die
zichzelf organiseren en er een eigen filosofie en gedragscode op nahouden. Het zijn ook groepen die de
dominante machtsstructuur en de dominante cultuur
uitdagen en er zo nodig tegenin gaan. Ze hebben zelfs
hun eigen beschermheilige.
“Zowel de jianghu-cultuur als de mainstreamcultuur is lange tijd gedomineerd geweest door mannen.
Maar in de periode waarin de film zich afspeelt, zie je
sterke vrouwen klimmen in de pikorde. Ook al staan
die vrouwen nog steeds voor familiewaarden tegenover de mannen die van oudsher meer op geld gericht

ASH IS PUREST WHITE

Het vergooide leven van een
gangsterliefje
In Ash is Purest White toont regisseur Jia
Zhang-ke drie cruciale momenten uit het
leven van gangsterliefje Qiao over een tijdsspanne van bijna 20 jaar. Intussen verandert China razendsnel en onherroepelijk.
“Y-M-C-A!” Ook China zingt de klassieker
uit 1978 van The Village People mee. Qiao
(Zhao Tao) danst en springt met haar vriend
Bin (Liao Fan). Armen omhoog, uitbundig,
vrolijk. Dan valt er een pistool uit zijn broek,
midden op de dansvloer. Niemand anders
merkt het op, maar Qiao wel. Het is bijna
achteloos en toch is het een belangrijk moment. De camera vat het tafereel in één lange

take en benadrukt zo een ongemakkelijke
stilte. Dit is het leven van het liefje van een
gangster. “There’s no need… to… be… unhap-py...”
Ash is Purest White van de bejubelde Chinese regisseur Jia Zhang-ke (A Touch of Sin
(2013), Mountains May Depart (2015)) toont
de perikelen van Qiao’s getormenteerde hart.
Uitkomst is een vergooid leven, voor een man
die het niet waard is. In een tijdsspanne van
zestien jaar zien we drie fasen uitgelicht. In
2001, in 2006 en in 2017. De drie fasen hebben elk hun eigen kleur, stijl en gevoel. Alsof
de mensen die je ziet wel dezelfde naam dragen, maar toch andere mensen zijn.

zijn, ook die vrouwen zie je sterker worden. Het zijn
niet dezelfde zachtaardige, fluisterende vrouwen als
de generatie van hun moeders. Dat is de reden dat ik
voor een vrouwelijke hoofdpersoon koos. Voor mij
gaat deze film niet zozeer over een vrouwelijk perspectief op jianghu maar over een vrouwelijk perspectief punt.”
Ze groeit als mens. Ze ervaart liefde en verraad. Kunt u iets
meer vertellen over de volwassenwording die het personage doormaakt? “Dat is precies de reden dat ik de perio-

de 2001-2018 koos. Een tijd waarin een mens, deze
vrouw, kan groeien en sterker worden juist doordat de
samenleving toen zo veranderde. Ik heb het zelf waargenomen bij de vrouwen om me heen. Ze raakten meer
op zichzelf aangewezen. Plus: ze werden ouder. Die
twee dingen deden mensen groeien.”

Maar waarom een romantische verhouding zo leidend laten
zijn voor het verhaal? “Nou ja, omdat ze haar geloof in

de liefde verliest over die periode van zeventien jaar.
Hij schendt de jianghu-code én zijn band met haar, zij
gaat zich juist nog meer vasthouden aan die ethische
code. Je kunt het zien als een metafoor voor de samenleving die intimiteit en vertrouwen is kwijtgeraakt, allemaal in de naam van economische vooruitgang. Loyaliteit aan elkaar, rechtvaardigheid, die dingen zijn
allemaal naar de achtergrond gedrongen in die periode. We staan op een interessant keerpunt, waarop de
samenleving moet durven kijken naar wat ze allemaal
heeft opgeofferd om er economisch beter van te worden: durven kijken naar wie we waren, naar wat we
kwijt zijn en naar waar we naartoe willen.” 

Het eerste deel van Qiao’s geschiedenis zit
vol energie en levenslust en is daarmee ook
het fijnst om naar te kijken. Zhao (Jia’s vaste
actrice en echtgenote) speelt Qiao sexy en
toch als one of the guys. Bins bendevriendjes
begroet ze met een harde stomp in de rug,
Bin zelf bijt ze liefkozend. Hoe ouder ze
wordt, des te melancholischer het verhaal.
Qiao kiest telkens weer voor de liefde en niet
voor zichzelf. Bin en zij praten op een gegeven moment zelfs letterlijk langs elkaar
heen. Zó bijzonder lijkt de liefde niet in Ash
is Purest White. Maar voor Qiao is hij dat wel.
Andere hoofdrollen zijn voor de steden en
dorpjes in Ash Is Purest White, die Jia in al
hun tegenstijdige schoon- en lelijkheid weet
vast te leggen. Hij combineerde nieuw geschoten beelden met materiaal van bijna
twintig jaar geleden, zodat je de veranderingen scherp ziet. Weidse landschappen, met
erin grijze afgesleten huisjes; de Drieklovendam tegenover verlaten plattelandsdorpjes.
Ook Jia’s geboortedorp, gelegen in de
noordwestelijke Chinese provincie Shanxi, is

ASH IS PUREST WHITE
FILMSCHUUR HAARLEM,
30 MAART 16.00 UUR, JOS VAN DER BURG

met de jaren ingrijpend veranderd. Het
mijnwerkersplaatsje is aan het begin van de
film al weinig uitnodigend. Qiao’s vader
jaagt de opstanden van de mijnwerkers aan.
Qiao’s geboortedorp kampt met leegloop.
Ook Qiao vertrekt er, in een doorschijnend,
fuchsiaroze bloesje, en laat haar vader achter. Het dorp is vergeten en wordt geofferd
aan bouwprojecten, maar toch worden er
nog geen twintig jaar later beveiligingscamera’s opgehangen. Dat is de politiestaat die
China geworden is. En dat was het dan, zo
lijkt de film te zeggen. En daarmee staat het
dorp ook symbool voor Qiao’s leven. Telkens
weer offert ze zich voor Bin op en staat ze
voor hem klaar. En hij kiest niet voor haar.
Een vergald leven – en dat was het dan.
LAURA VAN ZUYLEN

ASH IS PUREST WHITE CHINA/FRANKRIJK/
JAPAN, 2018 | REGIE JIA ZHANG-KE | 141 MINUTEN | MET
ZHAO TAO, LIAO FAN | DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS |
TE ZIEN VANAF 28 MAART EN OP

picl.nl



“a surefooted crowdpleaser” - screen international
EEN FILM VAN

GILLES LELOUCHE

www.cherrypickersfilm.nl

vanaf 4 aprIl tE zIEn In dE fIlMthEatErs

facebook.com/cherrypickersfilm

vanaf 2 MEI tE zIEn In dE fIlMthEatErs
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LETO

OFFICIEEL GOEDGEKEURDE ROCKMUZ

Hoe was het om rocker te zijn in
communistisch Rusland? In het
sfeervolle Leto (zomer) volgt
Kirill Serebrennikov twee prominente figuren uit de Leningradse
popscene van de jaren tachtig:
Mayk Naoemenko van Zoopark
en Viktor Tsoj van het in Rusland
legendarische Kino. DOOR FRITZ DE JONG
New wave uit het Oostblok. Daar deden we toch wat
meewarig over in de jaren tachtig. Natuurlijk: Brygada Kryzys speelde puike Poolse punk. De Praagse
undergroundband The Plastic People of the Universe
hadden we omarmd als tamelijk radicale protopunkers. En het Sloveense Laibach maakte indruk met
industrieel gekletter. Bovendien durfden zij hun ironische flirt met totalitaire symboliek verder door te
drijven dan westerse bands als New Order en Deutsch

Amerikanische Freundschaft.
Maar dat waren de uitzonderingen. Want ook al
konden de new-wavers uit de Sovjet-Unie met getoupeerde kapsels en zwart omrande ogen best nog doorgaan voor navolgers van Echo and the Bunnymen:
muzikaal vielen ze steevast door de mand. Oubollig
en stoffig, altijd net ernaast.
Natuurlijk snapten we best dat muziek maken achter het IJzeren Gordijn moeilijk moest zijn. Maar ja:
wij van de doemgeneratie hadden het ook heus niet
makkelijk, met de dreiging van een kernoorlog, oprukkend skinheadfascisme en een somber toekomstperspectief. Robert Smith had ons al beloofd de muziek te componeren bij het naderende einde van de
wereld. Op die Russen zaten we dus helemaal niet te
wachten.

SUBVERSIEF!

Hoe problematisch het in de eighties werkelijk was
om rockmuziek te maken in de Sovjet-Unie is te zien
in Leto. In de openingsscène zijn we getuige van een
optreden van de toonaangevende band Zoopark in de
Leningrad Rock Club. Deze club was in 1981 opgericht
door de autoriteiten om grip te krijgen op de onstui-

mig groeiende jongerencultuur. In de film zien we hoe
jonge muziekfans door KGB-agenten gemaand worden in hun stoel te blijven zitten. Als een meisje, heel
zoet, een tekening van een hartje omhoog houdt voor
bandleider Mayk Naoemenko wordt onmiddellijk ingegrepen. Subversief gedrag!
Bands die in de Rock Club willen spelen moeten
hun teksten ter goedkeuring voorleggen aan een commissie, die droogkloterige commentaren geeft als: “Ik
zie dat u niet terugdeinst voor eindrijm. Dat geeft wel
consistentie aan inhoud en vorm.” Muzikanten krijgen op het hart gedrukt dat “Russische rock niet voor
louche tenten en de straat is”.
Niet alleen optredens krijgen blijkt moeilijk. Het
bij elkaar houden van een band is ook geen sinecure.
Zo zien we hoe een drummer van de ene op de andere
dag wordt opgeroepen om zich als dienstplichtig
kanonnenvlees te melden in Afghanistan.

KRAAIVALS

Hoe problematisch het werkelijk was om muziek
te maken in Leningrad is misschien ook wel niet te
zien in Leto. Volgens Boris Grebensjtsjikov - die als
frontman van de band Aquarium lange tijd optrok
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ZIEK EN ANDERE TOTALITAIRE HUMOR
met Mayk Naoemenko - is het beeld dat Serebrennikov schetst namelijk “een leugen van begin tot eind.
Wij leefden anders. In zijn scenario zijn we een soort
Moskouse hipsters, die niks kunnen behalve copuleren ten koste van een ander.”
Los van extern gemopper over het waarheidsgehalte zet Serebrennikov de realiteit zelf ter discussie in
enkele fantasiescènes met over het beeld gekraste
animatie. Het sterkst pakt dit uit als een groepje rockers het in een trein aan de stok krijgt met een veteraan die hen westerse decadentie voor de voeten
werpt. In een razende versie van Talking Heads’ Psycho Killer zien we de belaagde jongeren stevig terugmeppen. “Dit is niet echt gebeurd”, lezen we op
een tekstbordje. Vergelijkbaar is een dynamisch gefilmde busrit, waarin de passagiers kraaivals meezingen op Iggy Pops The Passenger. Het zijn op zichzelf
enerverende scènes die mooi contrasteren met het

vele rondhangen en zuipen. Toch hebben die fantasie-scènes ook iets weg van een aan de film geplakte
gimmick: alsof de filmmakers wat al te graag wilden
aanhaken bij het modieuze gebruik van een onbetrouwbare verteller.

HAND IN HAND

Na een boeiend eerste uur, waarin het vooral draait
om de artistieke wisselwerking tussen de gearriveerde
rockster Mayk Naoemenko en zijn zeven jaar jongere
bewonderaar Viktor Tsoj verschuift de blik naar relatieperikelen. De aantrekkelijke echtgenote van Naoemenko, Natalia, begint een affaire met Viktor. “We lopen hand in hand, het is als een kalverliefde”, probeert
ze haar man te sussen. Het stelt Mayk niet gerust: “Je
weet toch dat hand in hand lopen het gevaarlijkst van
alles is?” De bitterzoete driehoeksrelatie werpt helaas
weinig licht op de ontwikkeling van de tamelijk vlakke

hoofdpersonen, wier ogen pas gaan flonkeren als ze
praten over hun eigen liedjes of luisteren naar de muziek van westerse idolen: Marc Bolan, David Bowie,
Lou Reed, The Sex Pistols, The Clash en Blondie.
Tsoj stierf in 1990, net een paar maanden te oud
voor de 27 Club, bij een auto-ongeluk. Een jaar later
overleed ook Naoemenko, door overmatig drankgebruik. In Rusland is hun muziek - en dan vooral die
van Tsoj’s band Kino - inmiddels legendarisch.
Met westerse oren terugluisterend is er nog steeds
volop reden om meewarig het hoofd te schudden.
Maar eerlijk is eerlijk: die Russische rockers hadden
het dus écht niet makkelijk.
LETO

RUSLAND/FRANKRIJK, 2018 | KIRILL

SEREBRENNIKOV | 126 MINUTEN | MET TEO YOO, ROMAN
BILYK, IRINA STARSHENBAUM | TE ZIEN VANAF 18 APRIL


PRODUCENT ILJA STEWART OVER HET HUISARREST VAN KIRILL SEREBRENNIKOV

‘HET WORDT TIJD DAT KIRILL WEER KUNST MAG MAKEN’
Na een première op het filmfestival van
Cannes, bereikt Leto de Nederlandse
filmtheaters. Ondertussen is de Russische
regisseur Kirill Serebrennikov nog steeds
veroordeeld tot huisarrest. Hoe werkt een
regisseur in gevangenschap? Leto-producent Ilja Stewart mag wel praten over de
Serebrennikov-situatie: ‘We zijn vooralsnog optimistisch, want ze hebben geen
DOOR HUGO EMMERZAEL
bewijs.’		

ILJA STEWART

Op 23 mei 2017 stormden Russische agenten
het appartement van filmregisseur en theaterdirecteur Kirill Serebrennikov binnen. Op zoek
naar wat eigenlijk? Geld? Documenten? Belastend materiaal? Een ander team doorspitte de
kantoren van het Gogol Theater in Moskou,
waar Serebrennikov als artistiek leider werkzaam is. De officiële verklaring is dat de
gevierde theaterregisseur en filmmaker van The
Student en Leto miljoenen roebels heeft verduisterd. Dit subsidiegeld was onder andere
bedoeld voor een Shakespeare-adaptatie die
volgens de staat nooit is uitgevoerd.
In 2012 werd Serebrennikovs A Midsummer
Night’s Dream wel degelijk opgevoerd, en
bovendien met veel lof ontvangen. Serebrennikov zweert dus op zijn onschuld. Toch zit hij
op moment van schrijven nog in huisarrest.
Gaat dit echt over geld? Of is dit een waarschuwing aan de artistieke Russische gemeenschap,
door een van hun meest gedurfde theater- en
filmmakers het zwijgen op te leggen? “We zijn
vooralsnog optimistisch”, schrijft Leto-producent Ilja Stewart ons over Serebrennikovs situatie. “Ze hebben geen bewijs.” Wat wel duidelijk

is, is dat Serebrennikov met zijn films en theaterstukken een gevoelige snaar in Rusland
raakt. Stewart beaamt: “Al zijn films zijn van
toepassing op ons heden.”
In het toneelstuk en de gelijknamige speelfilmbewerking Playing the Victim (2006) bekritiseerde Serebrennikov al de Russische sensatiezucht naar geweld. Toen Rusland in 2014 de
Oekraïense Krim annexeerde, schaarde hij zich
onder de oppositie. Twee jaar later verbeeldde
hij in toneelstuk en speelfilm The Student
(2016) hoe een vatbare jongen radicaliseert
door rechts gedachtegoed van de orthodoxe
kerk. Ondertussen werkte hij aan een balletvoorstelling over danser/Sovjetvluchteling Roedolf Noerejev, waarin ook zijn homoseksuele
liefdesleven wordt verwerkt.
ANGST
Dit zijn het soort verhalen en vertellers die het
Rusland van Poetin graag onteigend. Het is dus
toepasselijk dat Serebrennikovs nieuwste film
Leto zich afspeelt tegen het einde van de Sovjet-Unie, waarin opkomende rockster Viktor
Tsoy langzaam uitgroeit tot het meest gevierde
symbool van de Russische tegencultuur. Die
periode is volgens Stewart nu weer populair in
Russische cinema, omdat “het publiek zich
weer kan vinden in de stemming die toen
heerste”.
Niet alleen die stemming, maar ook de onnavolgbare Sovjetcensuur van toen lijkt terug van
weggeweest. “We dachten dat we in 1991 aanwezig waren bij de begrafenis van de eenpartijstaat”, beklaagde die andere grote Russische
regisseur Andrej Zvyagintsev (Leviathan, Love-

less) recentelijk in een interview met The New
York Times. “Die begrafenis heeft nooit plaatsgevonden. Wel is het lichaam uit de doodskist
opgestaan om ons weer angst in te boezemen.”
ADVOCATEN
Met de chaos rondom de uitbreng van Zvyagintsevs Leviathan, het verbieden van de Britse
komedie The Death of Stalin, het opsluiten en
verhongeren van de Oekraïense regisseur Oleg
Sentsov en het arresteren van Serebrennikov is
de staatcensuur van de Sovjet-Unie weer tot
leven gekomen. Serebrennikovs remedie is blijven werken. Volgens Stewart is het verlies van
zijn vrijheid zelfs een drijfveer geweest om nog
harder te werken. “We hebben al onze energie
gestoken in het voltooiien van deze film. Kirill
heeft Leto in zijn eigen huis kunnen monteren,
zodat we de première in Cannes konden halen.”
Terwijl Leto in filmtheaters verschijnt werkt
Serebrennikov aan andere projecten. Een door
hem naar het heden vertaalde opera van Verdi
opende bijvoorbeeld afgelopen maand in Hamburg. Een samenwerkingsvoorstelling over
tegendraads Sovjettijdschrift Chronicle of
Current Events gaat tijdens het Holland Festival
in Amsterdam in première. “Al de nodige communicatie verloopt nu via advocaten”, legt Stewart uit over het praktische aspect van kunst
maken onder huisarrest. “Dit is natuurlijk geen
langetermijnoplossing, want een kunstenaar
hoort in vrijheid te werken. Het wordt dus tijd
dat Kirill Serebrennikov weer kunst mag
maken.” 
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DUMBO EN DE MACHT
VAN DISNEY

UITBATER VAN NOSTALGIE
Tim Burtons fotorealistische versie van Disneyklassieker Dumbo
biedt niet alleen een vernuftige update van het origineel, maar levert
ook opzichtig commentaar op hoe moederbedrijf Disney in de strijd
om content steeds meer mediabedrijven opslokt.	 DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
BEAUTY AND THE BEAST

THE LION KING

STAR WARS - THE FORCE AWAKENS

“Vergeet niet waar je vandaan komt, liefje.” De flamboyante entertainmentmogul Vandevere bijt het een
van zijn artiesten als waarschuwing toe in Tim Burtons
nieuwe versie van Dumbo: denk eraan, ik heb je van de
straat geraapt, dus je doet wat ik zeg. Maar op een andere manier geïnterpreteerd zou de uitspraak zomaar
het motto kunnen zijn van Disney zelf, de studio achter
zowel het origineel uit 1941 als deze nieuwe versie.
De grootste kindervriend van het medialandschap
viert in 2023 zijn honderdste verjaardag. In de loop
der decennia nam het bedrijf vele verschillende vormen aan, en in de afgelopen jaren heeft de studio zich
er in gespecialiseerd om zijn eigen rijke geschiedenis
op allerlei manieren te gelde te maken. Disney is inmiddels ‘s werelds bekendste uitbater van nostalgie.
Live-action remakes van animatieklassiekers als
Dumbo spelen daar een centrale rol in. Regisseur Tim
Burton was zelf een voorloper van deze trend met zijn
variant op Alice in Wonderland (2010), maar de
stroom kwam pas echt goed op gang na Maleficent
(2014). Na een nieuwe versie van The Jungle Book
(2016), Beauty and the Beast (2017) en het op Winnieh
the Pooh geïnspireerde Christopher Robin (2018) volgen later dit jaar nog Aladdin en het door wagonladingen hype omgeven The Lion King. Volgend jaar is
de trend oud genoeg om zijn eerste eigen vervolgfilm
voort te brengen: een Maleficent-sequel.

FOTOREALISTISCH

MALIFICENT

De term “live-action” die meestal voor deze films
wordt gebruikt, mag met een flinke korrel zout genomen worden. De term “fotorealistisch” ligt dichter bij
de waarheid. Er mogen dan (meestal) nog acteurs in
de films optreden, de centrale personages zijn nog altijd geanimeerd – zij het in een vorm die zijn kunstmatige aard zo veel mogelijk verdoezelt. Ook daarvan
wordt The Lion King een voorlopig hoogtepunt: aan
die film komt, afgaand op de trailers, geen fysieke acteur of locatie meer te pas.
Die films zijn in wisselende verhoudingen remakes
van, vervolgen op en/of herinterpretaties van de originele films, en aan het oppervlak staan ze bol van de
nostalgische verwijzingen naar hun oervaders. Daar is
ook de nieuwe Dumbo niet wars van. Burtons versie

mag de pratende dieren dan de deur hebben gewezen,
maar er loopt nog steeds een muis Timmie rond in het
circus, inclusief parmantig rood pakje. De nieuwe film
maakt ruimte voor de treurige ballade Baby of Mine,
in het origineel gezongen door Dumbo’s moeder. Ook
de gevierde dans met de roze olifanten krijgt een extravagante knipoog, en zelfs de fles champagne die in
het origineel de brandstof levert voor Dumbo’s eerste
vlucht komt even langs, al is er tegenwoordig natuurlijk geen sprake meer van dat de jonge olifant aan de
alcohol gaat.
Dat laatste wijst er meteen op dat er meer aan de
hand is. De nieuwe Disney-versies passen in een grotere trend, door de Amerikaanse criticus Matt Singer
met een wat onhandig neologisme omschreven als de
legacyquel, een samentrekking van de woorden ‘legacy’ en ‘sequel’. Films die niet alleen een slapende filmfranchise nieuw leven inblazen, maar ook expliciet
het stokje overdragen van de ene generatie op de andere. De nieuwe Star Wars-trilogie is er het meest in
het oog springende voorbeeld van, maar als je de truc
eenmaal herkent zie je hem in een aanzienlijk deel van
de blockbusters van de afgelopen tien jaar terug.

IDEOLOGISCHE FACELIFT

De meest opzichtige vorm van wat de legacyquel doet
is het expliciete overdragen van de centrale rol van de
klassieke personages (en acteurs) op een jongere held
of groep helden. Dat gebeurde de afgelopen jaren niet
alleen in Star Wars maar ook in reeksen als Indiana
Jones en Star Trek en met individuele films als Tron en
Blade Runner, met wisselend succes.
Zo opzichtig zijn Disney’s fotorealistische versies
niet; geanimeerde personages worden niet ouder, dus
er is vaak geen noodzaak om nieuwe acteurs te intro-
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Hoewel de film
zich afspeelt in
1919 is in het
nieuwe familieverhaal dat om
het oorspronkelijke narratief
heen werd
gebouwd, ruimte
voor zeer eigentijdse ideeën over
gendergelijkheid
en het glazen
plafond

duceren. Maar ook in deze films is op een dieper niveau een vergelijkbaar proces gaande: de films krijgen
een ideologische verjongingskuur. Beauty and the Beast kreeg een feministische facelift, en de casting van
zowel Aladdin (met vooral acteurs van Arabische
komaf) als The Lion King (met een grotendeels zwarte
stemmencast) corrigeren de culturele toe-eigening
die de originele films aankleeft. Zo wordt de angel gehaald uit (potentieel) politiek incorrecte elementen en
voorkomt Disney dat deze ‘producten’ hun culturele
houdbaarheidsdatum overschrijden.
Zo ook in Dumbo. Waar in de originele film het
zware werk in het circus wordt gedaan door zwarte
arbeiders die niet alleen naamloos, maar zelfs gezichtsloos blijven, is in de nieuwe versie een prominente bijrol weggelegd voor sterke man Rongo, stiekem de drijvende kracht achter het kwakkelende
circus waar de vliegende olifant geboren wordt. Van
de ronduit karikaturale zwarte straattaal pratende
kraaien uit het origineel is geen spoor te bekennen.
Hoewel de film zich afspeelt in 1919 is in het nieuwe
familieverhaal dat om het oorspronkelijke narratief
heen werd gebouwd, ruimte voor eigentijdse ideeën
over gendergelijkheid en (zonder dat die term wordt
gebruikt) het glazen plafond. En er wordt zelfs, enigszins halfslachtig, benoemd dat dieren niet in gevangenschap gehouden zouden moeten worden.

lelijke jonge eendje het niet moet hebben van plot
maar van de magische geanimeerde sequenties. Maar
vooral ook omdat de climax van het verhaal (de olifant
kan vliegen!) inmiddels de basiskennis is waarmee het
publiek de zaal binnenkomt.
Burton en scenarist Ehren Kruger lossen het op
door dat oorsprongsverhaal te vertellen in het eerste
deel van hun film, en in te bedden in een nieuw verhaal rond een gebroken circusfamilie. Vader Holt Farrier (Colin Farrell) keert aan het begin van de film terug van de Eerste Wereldoorlog, waar hij een arm
verloor. Terwijl hij weg was overleed zijn echtgenote,
en zo staat hij er alleen voor met zijn twee jonge kinderen: dochter Milly (Nico Parker) en zoon Joe (Finley
Hobbins). Het is een slimme spiegel van hoe ook
Dumbo van zijn moeder wordt gescheiden.
Het verhaal van de Farriers komt in een stroomversnelling wanneer het oorsprongsverhaal van het origineel na pakweg drie kwartier opnieuw verteld is, en
het kleine familiecircus van Max Medici (Danny DeVito) wordt opgeslokt door het massapretpark van de
eerdergenoemde mediamagnmaat Vandevere
(Michael Keaton). En terwijl de nieuwe Dumbo vanaf
dat punt verwordt tot het grootschalige spektakel dat
kinderen (en ouders) van nu verwachten, sluipt in het
narratief een interessante laag commentaar op moederbedrijf Disney.

SLIMME SPIEGEL

MILJARDEN

Met dat nieuwe verhaal biedt Dumbo een van de meer
vernuftige updates uit de groeiende reeks Disney-hervertellingen. Dat er meer nodig zou zijn dan
het verhaal van het origineel was van meet af aan duidelijk. Ten eerste omdat die film slechts een uur
duurt, en de simpele variant op het sprookje van het

Het opkopen van het Medici-circus door megabedrijf
Vandevere is zo bezien een dunverhulde afspiegeling
van de recente strategie van Disney zelf. De recente
overname van het grootste deel van Rupert Murdochs
mediaconglomeraat Fox voor meer dan 70 miljard
dollar, die vorige maand na ruim anderhalf jaar geste-

ggel definitief werd, is het meest in het oog springende voorbeeld. Maar lang niet het enige: in 2006 kocht
Disney digitale animatiestudio Pixar voor dik 7 miljard dollar, in 2009 de filmtak van stripgigant Marvel
voor 4 miljard, en in 2012 de Star Wars-makers van
Lucasfilm voor nog eens 4 miljard.
Die aankopen draaiden, net zoals nu die van Fox,
niet alleen om de toekomstige producties van al die
bedrijven, maar vooral ook om hun archief. Die catalogussen van publiekstrekkers worden later dit jaar
het fundament onder het eigen streamingplatform
Disney+ waarmee de studio expliciet de concurrentie
met Netflix aangaat (zie ook pagina 15). In al die gevallen ging de overname gepaard met een merkbare
verschuiving naar het legacy-filmmaken. Vervolgfilms kregen een veel grotere plek in de productie bij
Pixar; in de superheldenfilms van Marvel is een ware
estafetterace van constant doorgegeven stokjes ontstaan; en de nostalgische update is de sine qua non
van alle nieuwe Star Wars-films.
In zijn weergave van het megalomane pretpark van
Vandevere, en het onverholen cynische marktdenken
van de man zelf, bijt Dumbo enthousiast naar het
moederbedrijf – om Vandevere vervolgens zelf weer
slachtoffer te laten worden van nog medogenlozere
bankiers. Je talenten zijn er om zélf te ontplooien, niet
om door andere te laten exploiteren, zo benadrukt de
film. Dat klinkt simpel genoeg, maar in de wereld van
Disney is het vloeken in de kerk.
DUMBO

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE TIM

BURTON | 110 MINUTEN | MET NICO PARKER, FINLEY
HOBBINS, COLIN FARRELL, MICHAEL KEATON, EVA
GREEN | DISTRIBUTIE DISNEY | TE ZIEN VANAF 28
MAART 
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Oscars voor Roma op de schouw,
prestigieuze filmfestivalselecties
op zak en waardevolle samenwerkingen met Ava DuVernay en
Martin Scorsese in het verschiet.
Netflix lijkt koploper van het
filmlandschap te worden. Steven
Spielberg neemt het daarom op
voor de traditionele filmervaring,
maar wat is dat gebaar nog waard
als het hele filmlandschap op
Netflix begint te lijken?

DE NETFLIX IFICATIE
VAN STUDIOL AND

DOOR HUGO EMMERZAEL

De Oscaruitreiking was een “hoe-houden-we-iedereen-te-vriend-evenement”, schreef Jos van der Burg
op Filmkrant.nl. Een bij voorbaat onmogelijke klus,
want achter de schermen strijden twee kampen over
wat nog in aanmerking mag komen voor de Amerikaanse filmprijs. Aanleiding was het voor tien Oscars
genomineerde Roma van Alfonso Cuarón, door Netflix aangekocht en na een beperkte bioscooprelease
alleen nog op het streamingplatform te zien is.
Regisseur Steven Spielberg opende de aanval: “Wanneer je je toelegt op het televisieformaat ben je een
tv-film” bepleitte de regisseur van Jaws (1975), Schindler’s List (1993) en Ready Player One (2018) die
ook in het bestuur van de Oscarorganisatie Academy
of Motion Picture Arts and Sciences zit. Zijn suggestie: ‘tv-films’ als Roma mogen kans maken op een
Emmy, niet op een Oscar. Zo probeert Spielberg de
authentieke bioscoopervaring af te schermen van de
alsmaar groeiende invloedssfeer van digitale filmplatforms.
Netflix is echter niet meer weg te denken uit het
filmlandschap. Wat ooit begon als een door Reed
Hastings en Marc Randolph opgerichte dvd-verhuurservice – in prehistorische termen een videotheek genoemd – is onder leiding van ondernemer Ted Sarandos uitgegroeid tot de veelkoppige Kerberos van de
filmindustrie: een succesvolle studio, producent, distributeur en flexibel filmplatform in één. “Het verschil zit ’m bij Netflix niet in de uitvoering, maar in de
inhoud”, vertelde Cary Fukunaga in 2015 aan de Filmkrant, toen zijn Beasts of No Nation de eerste exclusieve Netflixfilm was. “Zij hoeven niet naar box-office-resultaten te kijken en kunnen meer risico nemen.”
Sindsdien heeft Netflix al meer dan 200 films uitgebracht en geproduceerd. Dit jaar komen ze met hun
duurste productie tot dusver: Martin Scorseses The
Irishman kostte vermoedelijk 125 miljoen dollar. Ter
vergelijking: Zijn vorige film Silence (2016) had een
geschat budget van 50 miljoen. En Disney heeft als
koploper van de traditionele studio’s sinds 2015
slechts 34 films gefinancierd.

VERTICALE INTEGRATIE

Om zo’n groot aandeel in te (blijven) nemen van de
filmentertainmentindustrie put Netflix rijkelijk uit
Hollywoods eigen verleden. Toen de filmindustrie
in de jaren tien van de vorige eeuw begon te professionaliseren (denk aan vertoningen in voor film bestemde theaters in plaats van in cafés en circustenten)

groeiden filmstudio’s ook explosief. Amerikaanse
bedrijven als Paramount, 20th Century Fox en Warner Bros. namen een voorbeeld aan het Franse Pathé
dat als een bezetene begon te investeren in doeken,
studio’s, distributiebedrijven en filmtalent. Zo kregen
deze major film studio’s alle stappen van het filmproductieproces in handen, van script tot vertoning.
Deze monopoliepositie wordt de verticale integratie
van het studiosysteem genoemd. Met horizontale
integratie groeiden deze studio’s vervolgens uit tot
megalomane mediaconglomeraten. Ze kochten andere bedrijven op – speelgoedfabrikanten, stripboekuitgeverijen, televisiezenders en krantenconcerns – om
hun invloed zo groot en verreikend als mogelijk te
maken.

IMPLOSIE

Zo’n economisch monopolie is feitelijk verboden. Na
een rechtszaak van het Amerikaanse openbaar ministerie tegen Paramount Pictures werden filmstudio’s in
1948 daarom gedwongen om de vertoningstakken van
hun bedrijven af te stoten. Daarop vonden de studio’s
andere manieren om hun producten af te zetten. Het
is de reden dat er videogames van E.T. en Lego Batman bestaan en dat kinderen onder een dekbed van
Captain Marvel of Elsa van Frozen slapen. Het is ook
de reden dat populaire films steeds vaker putten uit
op (strip)boeken gebaseerde series als Harry Potter,
The Hunger Games en de superheldenverhalen van
Marvel en DC Comics. Die verhalen zijn bekend, dus
de films zijn voor het publiek herkenbaar en zullen
meer bezoekers trekken. Bovendien zijn de rechten al
lang in huis. Het devies in Hollywood is om zo weinig
mogelijk risico nemen, want films kosten honderden
miljoenen dollars om te produceren en te marketen.
In 2013 waarschuwden Spielberg en Star Wars-regisseur George Lucas voor de ‘implosie’ van deze film-

cultuur. Er zouden maar een paar prijzige filmflops nodig zijn om zelfs het grootste bedrijf te laten vallen.
Netflix vormt in dat speelveld een onwelkome extra
bedreiging. De vorming van mega-entertainmentbedrijven die Spielberg en Lucas voorspelden lijkt uit te
komen: in een ongekende deal heeft Disney voor meer
dan 71 miljard dollar 20th Century Fox opgekocht (zie
pag. 12). Ooit werden de majors ‘the big six’ genoemd –
met deze aankoop zijn daar nog maar vijf van over,
tenzij we Netflix meetellen. Op de beurs heeft het platform immers de hoogste markwaarde van alle filmstudio’s.
Met de aankoop van 20th Century Fox stoomt Disney inmiddels zijn eigen gigantische streamingdienst
Disney+ klaar. Andere studio’s als Comcast en Warner
Bros. volgen daarna met hun eigen video on demand-platforms. Dat zal grote invloed hebben op de
films die de komende jaren geproduceerd worden en op
waar die vertoond of gezien kunnen worden, want net
als voor de rechtszaak van 1948 hebben de studio’s in
toenemende mate macht over waar hun materiaal te
zien is: in filmtheaters, festivals of alleen digitaal en
online. Topprioriteit van de traditionele studio’s is in
ieder geval hun waardevolle materiaal (Marvel-films,
The Office, Friends) zo snel mogelijk van Netflix naar
hun eigen streamingdiensten te verkassen om ook een
abonnement van ongeveer een tientje per maand te
rechtvaardigen. Netflix dreigt daardoor in de komende
jaren zo’n twintig procent van zijn aanbod weer te verliezen aan de concurrentie. In de voetsporen van Netflix begint dus bijna zeventig jaar na het verbod op studiomonopolies een nieuwe wedloop voor verticale
integratie in de filmindustrie. Deze keer in de vorm van
een digitale catch-22: om studio’s te verslaan begint
Netflix meer te lijken op de filmstudio’s van weleer en
om Netflix bij te houden lijken de filmstudio’s van weleer steeds meer op het streamingplatform. 
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A. B. SHAWK Y OVER YOMEDDINE

‘UITERLIJKE VERSCHILLEN ZIJN
ONZIN ’
ten. Maar net als Sacha Polak in deze Filmkrant zegt
over haar door zoutzuur getekende hoofdrolspeelster
in Dirty God: blijf kijken en de littekens verdwijnen.
Dat is absoluut wat je ook in Yomeddine overkomt, te
meer omdat Shawky een feelgoodfilm wilde maken.
Het verhaal laat zich eenvoudig vertellen. De melaatse Beshay en de weesjongen Obama verlaten na
de dood van Beshays vrouw voor de eerste keer de
leprakolonie en reizen met een ezel door Egypte op
zoek naar wat er nog over is van hun families. Beshay
is jaren geleden door zijn ouders afgeleverd bij de kolonie omdat ze een leven met hem niet zagen zitten.
De ontmoeting, waarvan geenszins zeker is of die zal
plaatsvinden, zal dus op zijn minst confronterend
zijn. We spraken Shawky met twee collegajournalisten in 2018 op het Filmfestival Cannes in mei 2018.
Voelt u speciale druk als enige debuterende regisseur in
competitie, wat nog steeds een zeldzaamheid is hier in
Cannes? “Er is veel druk en veel verwachtingen. Maar

wat gebeurt, gebeurt. We hebben een film gemaakt en
door de jaren heen hebben we ook veel afwijzingen gehad op onze plannen. Dus de verwachting was absoluut niet om in Cannes in competitie te draaien. We
hebben de beste film gemaakt die we konden maken
met de middelen die we hadden. Ik neem de kaarten
zoals ze gedeeld zijn.”

A.B. SHAWKY

Aan het eind is hij een superheld:
lepraman, de melaatse hoofdrolspeler in A.B. Shakwy’s ongebruikelijke debuut Yomeddine.
DOOR RONALD ROVERS

Egyptische roadmovies zijn al een zeldzaamheid,
maar het is de hoofdrolspeler met lepra die A.B. (Abu
Bakr) Shawky’s debuutfilm volstrekt uniek maakt.
Je zou kunnen zeggen dat Shawky op z’n kop zet wat
filmmakers al 130 jaar lang doen: het oog van de kijker
verleiden met schoonheid. Je zou de ongemakkelijke vergelijking kunnen maken met Todd Brownings
Freaks uit 1932 of met The Elephant Man van David
Lynch uit 1980 (geen echte misvorming overigens),
want net als zij heeft Yomedinne groot respect voor
zijn hoofdpersoon. Je ziet iets waarvan je in eerste instantie misschien wilt wegkijken, omdat het beeld te
kwetsbaar, te confronterend is. Je kijkt naar hem en je
voelt de last en de pijn van zo door het leven te moe-

De film heeft nogal een uniek concept. Hoe ontdekte u het
onderwerp? “Tien jaar geleden heb ik een korte docu-

mentaire gemaakt over een leprakolonie in Egypte.
Daar vertelden mensen me verhalen over hoe kinderen
daar werden afgeleverd en nooit meer van hun ouders
hoorden. Het idee om daar iets mee te doen is me bijgebleven. In 2013 heb ik het scenario geschreven en
begon ik de lange weg om het geld bij elkaar te krijgen.
Heel erg onder de radar, samen met mijn vrouw, heel
lowbudget. Het duurde allemaal langer dan ik had gedacht, omdat we nogal een ongebruikelijke wereld
wilden laten zien.”
U kreeg wel toestemming van de Egyptische censuur? “Ja.
Zeker. Je kunt in Egypte niks filmen zonder hun goedkeuring. Anders krijg je geen enkele vergunning en
kun je geen enkele camera laten draaien.”
Dit is op z’n minst een zeer ongewone hoofdrolspeler als je
naar 130 jaar filmgeschiedenis kijkt. Hoe vond u hem en
hoe overtuigde u hem om mee te doen? “Het scenario

had ik geschreven voor de vrouw die prominent in mijn
documentaire te zien was. Maar zij werd te ziek over de
jaren. Inmiddels is ze ook een been kwijt dat geampu-

teerd moest worden. Toen ben ik gaan rondvragen en
stuitte ik al snel op Rady Gamal die de hoofdrol van Beshay speelt. Ik voelde veel goeie energie rond hem. Hij
voelde zich verbonden. En hij is grappig, waardoor je
als kijker misschien makkelijker voorbij de lepra kunt
kijken en hem als mens kunt zien.”
In mijn ervaring is Egyptisch drama nogal overvloedig in z’n
dramatische gebaren. Moest u de acteurs overtuigen het
melodrama wat terug te draaien? “Ik hou niet van melo-

drama en het hielp dat het geen professionals zijn. Ze
doen het gewoon, ze hebben niet het idee dat ze moeten acteren met een hoofdletter. Ik wilde het drama
zover mogelijk terugdraaien. We wilden een feelgoodfilm maken. Geen tranentrekker omdat de personages
zo zielig zijn. Het materiaal is sterk in zichzelf, het had
geen dramatische push nodig.
“We hebben vier maanden vooraf geoefend met de
acteurs. Om elkaar te leren kennen en om vertrouwen
te winnen. Ik moest laten zien dat ik hem niet wilde exploiteren, dat ik geen freakshow wilde maken.
Langzaam zijn we het acteren gaan oefenen. Zoiets
kost tijd en je weet eigenlijk niet of het gaat lukken tot
je echt gaat filmen. Pas op de eerste draaidag wist ik
of die jarenlange aanloop niet voor niks was geweest.”

De film heeft de structuur van een klassieke roadmovie.
Had u inspiratiebronnen? “Elke roadmovie die Wim

Wenders heeft gemaakt. En er is een onbekende en
ondergewaardeerde Egyptische roadmovie, getiteld
The Sixth Day (Al-yawn al-sadis) van Youssef
Chahine uit 1986, die op een boot op de Nijl speelt.
Dat was ook een grote inspiratie. Roadmovies hebben
een hele eigen charme, omdat je je land kunt laten zien
en dat als een soort personage kunt laten meespelen.”

Heeft lepra ooit een rol gespeeld in een Egyptische film?

“Niet dat ik weet. Er zullen vast tv-reportages bestaan
maar volgens mij is mijn documentaire de eerste die
lepra liet zien.”
Het is een hele dappere keuze om je hoofdpersoon iemand
met een man met lepra te laten zijn. Het is soms pijnlijk om
te zien. “Het onderwerp is zeer ongebruikelijk en

daarom was de film ook zo moeilijk voor elkaar te boksen. Maar ik geloofde heel erg dat hier een verhaal in
zat. Misschien is het een dappere keuze. Mensen moeten meer lef hebben in hun films. Buiten alle sequels
en prequels liggen onbekende werelden die we moeten
verkennen.”
De focus van films is vaak schoonheid, iets wat het oog
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aantrekt. U richt de camera op waar de wereld van weg wil
kijken. “Omdat ik geen cliché wilde laten zien. Mijn

idee kwam meer voort uit iets dat heel erg in de Egyptisch cultuur zit, namelijk dat mensen zelfs bij de
grootste tegenslagen blijven lachen. En geloof me: in
Egypte hebben mensen heel wat te verduren. Aan die
kracht zou ik geen recht doen als ik een droevige film
zou maken waarin de hoofdpersoon steeds zit te pein-

zen en medelijden heeft met zichzelf. Dat is niet de
waarheid die ik in de leprakolonie heb gezien.”
Er zit een scène in waarin de twee hoofdrolspelers de boeien worden afgenomen. Iemand zegt dan tegen een Christen: maar jullie zijn met zovelen? En de ander zegt: ja, dat is
de reden dat we altijd in de gevangenis worden gegooid.

“Dat was geen groot politiek of religieus statement.

Die scène is meer geïnspireerd door iets wat iemand
ooit schreef, ik ben nu vergeten wie, maar dat alle problemen van de mensheid kunnen worden opgelost
door twee mensen die stilletjes in een kamer met elkaar praten. Als er maar geduld is en als er maar geluisterd wordt. Die connectie tussen mensen wilde ik
in die scène laten zien. Ze realiseren zich dat alle uiterlijke verschillen onzin zijn.” 

‘In Egypte hebben
mensen heel wat
te verduren. Aan
die kracht zou ik
geen recht doen
als ik een
droevige film zou
maken waarin de
hoofdpersoon
steeds zit te
peinzen en
medelijden heeft
met zichzelf. Dat
is niet de
waarheid die ik
in de leprakolonie
heb gezien’

YOMEDDINE

Egyptische roadmovie over
twee outcasts en een ezel
Een roadmovie door Egypte te ezel – hij heet
Harby – per trein, te voet en via alles wat
zich nog meer aandient is het trefzekere
debuut Yomeddine van A.B. Shawky.
Yomeddine is een roadmovie op een plek
waar je waarschijnlijk nooit naartoe zult
gaan, achter de schermen in Egypte. Van de
vuilnisbelten vlakbij Cairo, tot aan de dorpjes langs de Nijl. Het is een roadtrip te ezel hij heet Harby - per trein, te voet, op elke
manier die zich aandient. Tot de blaren aan
toe lopen de hoofdpersonages door het land
om een stukje van zichzelf terug te vinden.
Beshay, een kleine koptische man, met aan

zijn gezicht en aan zijn lijf duidelijk de vervormingen door lepra. En een Nubisch jongetje, dat liefkozend door zijn reisgenoot
naar Obama is vernoemd, ‘die man op tv.’
Als de vrouw van Beshay, de geesteszieke
Ireny komt te overlijden is er voor hem geen
reden meer te blijven op de door god en iedereen vergeten plek waar hij als kind ooit is
achtergelaten. Iedereen daar markeert iets,
volgens de normen van de rest. Beshay
maakt zijn ezel Harby op om te vertrekken,
als blijkt dat zijn maatje Obama zich verstopt
heeft in de aanhangwagen. Dat is het begin
van een reis die niet per se aangenaam verloopt. Beshay neemt je met zijn donkere

kraaloogjes mee door Egypte en door zijn eigen pijn, tot aan de grootste confrontatie van
zijn leven.
Yomeddine is het debuut van regisseur
A.B. Shawky en het is een trefzeker debuut.
De film ging in première tijdens Cannes, een
overdonderende start voor de film, die daar
misschien niet helemaal op zijn plek was.
Yomeddine balanceert tussen zoet en iets te
zoet. In de zin van: drama en sentiment worden niet vermeden.
Het is de reis van twee outcasts naar de
plek waar ze vandaan komen, voor Beshay
een plek waar hij werd weggehaald toen hij
lepra bleek te hebben als kind. En voor
Obama een verdrietige poging om iets van
zichzelf terug te vinden, maar zijn verhaal
blijft vooral bij als vehikel om voor Beshay
een leuke metgezel op te voeren. Zijn vader
heeft hem verstoten en hoopte ergens dat
zijn zoon in stilte zou sterven. Het sterkste
punt van de film is hier, op deze eindbestemming. Beshay steelt onderweg al je hart door
de ene keer zijn vervormingen te verbergen

en de andere keer juist heel hard tegen medepassagiers te roepen ‘Ik ben ook een mens.’
Maar pas als hij zijn vader confronteert is de
reis af. Hoe kan iemand zijn eigen vlees en
bloed dood wensen?
Hoe kunnen we mensen die er anders uit
zien, en zo ontmoet Beshay er veel onderweg,
zo onzichtbaar willen maken? Al wordt het
ook eens tijd dat mensen met het uiterlijk van
Beshay gewone rollen spelen, Yomeddine is
een pleidooi voor gelijkwaardigheid. Ongeacht uiterlijk, achtergrond, gezondheid, kleur
of religie. En daarvan kunnen we elkaar in tijden van haat en extremisme niet genoeg blijven overtuigen. We mogen allemaal gezien
worden, we zijn allemaal gelijk. En we hebben allemaal gebreken.
BERI SHALMASHI

YOMEDDINE EGYPTE/ VERENIGDE STATEN/
AUSTRALIË, 2018 | REGIE A.B. SHAKWKY | MET RADY
GAMAL, AHMED ABDELHAFIZ, OSAMA ABDALLAH | 97
MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM | TE ZIEN
VANAF 18 APRIL 
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SACHA POL AK OVER DIRTY GOD

VROUWEN OP EEN MISSIE
Jade is een jonge moeder in de bloei van haar leven
als ze door een zoutzuuraanval zwaar verminkt raakt.
Over haar hele lijf zie je de sporen van het trauma en
toch zoek je naar iets daaronder: de schoonheid van
een vrouw die zich een weg door de dagen ploetert,
op zoek naar grip op haar eigen bestaan.
Dirty God is na Hemel (2012) en Zurich (2015) de
derde speelfilm van Sacha Polak en haar eerste geheel
Engelstalige film. De film opende het afgelopen International Film Festival Rotterdam en ging daarna naar
het Amerikaanse Sundance. Polak zit er ontspannen
bij in het kantoor bij distributeur Cinéart, maar heeft
samen met producent Marleen Slot van Viking Film
heel wat in beweging moeten zetten om dit intieme
drama van de grond te krijgen. Ze overtuigden het BFI
tot coproductie en mogen bij de BBC aankloppen voor
een volgende film.
“Marleen zag het meteen zitten toen ik haar het
prille idee voorlegde. Het was lang niet zeker of we
zoiets gefinancierd zouden krijgen. Dat een onbekende regisseur zoiets voor elkaar krijgt in Engeland is
natuurlijk niet vanzelfsprekend. In het begin hadden
we helemaal geen geld, en sliepen we in een jeugdherberg in een stapelbedje. Dat is hoe de film is ontstaan,
twee vrouwen op een missie, met onze rolkoffertjes
door de stad.”
Wat ging daaraan vooraf? “Een aantal jaar geleden was
ik op Lowlands en toen zag ik een jonge vrouw met littekens van een verbranding in haar gezicht. Ik keek
naar haar en het viel me op dat om haar heen eigenlijk
iedereen de hele tijd naar haar keek en wegkeek, niet
wilde kijken maar dan toch weer ging kijken. En toen
dacht ik: dat is een interessant gegeven voor een film,
een jonge vrouw die daarmee worstelt. In de tussentijd
was ik gevraagd om een andere film te regisseren in
Engeland. Ik was daar dus vaak, en wilde daar ook aan
Dirty God werken. Ik ontmoette Susanne Farell,
de co-scenarist, en samen hebben we een heleboel
jonge vrouwen geïnterviewd. Daar kwam dat zoutzuurverhaal naar voren. Toen ik dat hoorde dacht ik:
dit is gewoon een heel dramatisch gegeven, hier moet
ik iets mee.”
Actrice Vicky Knight is gestreetcast voor de hoofdrol en is
zelf ook zwaar verbrand. Hoe voelde je dat zij de film zou
kunnen dragen? “Dat is een risico, maar dat is het altijd

als je werkt met iemand die nog nooit geacteerd heeft.
Ik vind het fijn om iemand te zien die nieuw is. We
hebben allerlei meisjes met littekens gesproken. Vicky
vonden we via een video die ze online heeft gepost
over wat er met haar is gebeurd. Daarna zat ze in een
televisieprogramma, waar achteraf van bleek dat de
titel Too Ugly for Love was. Echt zo’n sleazy dating-

Dirty God begint met de
verminkte huid van een
jonge vrouw, van heel
dichtbij gefilmd. Het is
alsof je met een lucht
ballon over een land
schap zweeft. Sacha
Polak: ‘Als je die lit
tekens al eens gezien
hebt, dan heb je ze
gezien. Dan kun je
daarna naar de mens
DOOR BERI SHALMASHI
kijken.’

show. Daardoor had ze hele slechte ervaring met voor
de camera staan. Dus ze reageerde niet op de casting
director, maar die bleef haar benaderen totdat ze uiteindelijk met Vicky af mocht spreken. Ik ben naar
Londen gegaan om haar te ontmoeten. Toen dacht ik
meteen: zij is te gek, ze is precies wat we nodig hebben. Het was een genot om met haar te werken, omdat
ze ook zo in haar element was op de set. Ze vond het
filmen heerlijk, daar maakte ze iedereen op de set gelukkig mee.”

namelijk landschappen en ook de billen van Scarlett
Johansson, gefilmd als een soort landschap. Ik appte
cameraman Ruben Impens dat ik op die manier shots
van de littekens wilde maken. Zo is dat gegaan. Mijn
eerste gedachte was: hoe langer je naar ze kijkt, hoe
meer je de persoon ziet en hoe minder je de littekens
ziet, want dat had ik ook met de vrouwen die ik ontmoette. En als je die littekens al eens gezien hebt, dan
heb je ze gezien. Dan kun je daarna naar de mens kijken.”

Je opent de film met haar verbrande huid, van heel dichtbij
gefilmd. Alsof je met een luchtballon over een landschap
zweeft. “We hadden dat niet in het scenario gestopt,

Liet Vicky je makkelijk toe als regisseur? “Met Vicky was

maar ik was nog op zoek naar de openingsscène. ’s
Nachts keek ik op mijn hotelkamer een filmpje, Most
Epic Opening Scenes, en dat waren inderdaad voor-

het de uitdaging dat ze me moest vertrouwen. Er komt
toch een of andere Nederlandse troela naar Dagenham,
wat een vrij heftige buitenwijk is in Londen, om haar
voor een film te vragen. Ik heb haar in eerste instantie
geen script gegeven, ik begon gewoon aan haar te ver-
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‘Met Vicky was
het de uitdaging
dat ze me moest
vertrouwen.
Er komt toch een
of andere Nederlandse troela naar
Dagenham, wat
een vrij heftige
buitenwijk is in
Londen, om haar
voor een film te
vragen’
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DIRTY GOD

De huid als
harnas
Sacha Polak gooit internationaal hoge ogen
met Dirty God, haar eerste Engelstalige
speelfilm. Een ode aan een met zoutzuur
toegetakelde jonge Britse vrouw.  
Zoutzuuraanvallen komen steeds vaker voor
in het Verenigd Koninkrijk, en je zou ze kunnen opvatten als een wrang symbool van
deze tijd, waarin uiterlijk alles lijkt en we afwijkingen van de (door internet opgefokte)
esthetische norm steeds minder makkelijk
accepteren. Alles moet glad, glimmend en
gelijk; de natuur wordt hardhandig op afstand gehouden. Twintiger en jonge moeder
Jade gedraagt zich doorsnee: ze speurt in
de spiegel naar onvolmaaktheden, scrollt op
haar laptop langs perfecte gezichten, googlet
haar kwaaltjes en loopt in de val van een malafide ‘kliniek’ in Marokko, waar een arts
haar een beter uiterlijk (lees: leven) belooft.
Wat Jade onderscheidt van de meute zijn
haar verminkingen: terwijl ze nietsvermoedend naast hem op de bank zat, brandde haar
ex de huid op haar gezicht, romp en armen
letterlijk weg. Over zijn motieven horen we in
Dirty God niet meer dan dat hij ‘anderen Jade’s schoonheid niet gunt’; hij verschijnt als
dreigende schaduw in de rechtbank en verdwijnt dan in de gevangenis. Alleen in Jade’s
dromen doemt hij nog op, als een gevederde
belager – hun gedeelde tattoo is een zwaluw.
Dochtertje Rae pruttelt vrolijk door de ellende heen, maar Jade weet zich na de aanval
als moeder geen houding meer te geven.
ZIJ WORDT DE NORM

SACHA POLAK

tellen, beetje bij beetje, waar de film over ging. En ik
ben samen met haar op dansles gegaan, omdat ze
moest dansen in de film en ik dacht dat ze nog een
beetje stijf was. En ze kon niet zwemmen, dus ik ben
elke week met haar gaan zwemmen. Zo zijn we eigenlijk een vriendschap aangegaan, zij is gewoon heel belangrijk geweest en is dat ook nog steeds. Het is een
relatie die je voor de rest van je leven meeneemt, die
verantwoordelijkheid heb ik ook. Want ik vraag nogal
wat. Neem die seksscènes in de film, om iemand zich
zo open te laten stellen, dat is ingewikkeld. En ze werd
soms ook heel kwaad op me, vanuit een soort ‘Godverdomme, waarom moet ik nou naar een piemel kijken?’”
Over familie gesproken. In de aftiteling bedanken jij en
Marleen jullie families en vrienden. Waarom? “Marleen

beviel van haar kind tijdens de financiering van deze

film. Ze zat in de trein van Londen naar huis en was net
thuis toen de weeën begonnen. Ze kreeg nog een telefoontje dat we financiering via Eurimages hadden en
toen kwam haar kindje. Ik wil niet zeggen dat het
zwaar is om moeder te zijn en films te maken, maar ik
kan er niet altijd zijn voor mijn gezin. Dat wordt een
vrouw meer kwalijk genomen dan een man. Ik ben er
nu weer heel veel en ik ben ook weer heel hard mijn
best aan het doen, elke dag iedereen naar school brengen. Maar ik merk wel dat je er raar op aangekeken
wordt, ook vanuit de crèche of school: ‘Oh, is mama er
nou nog steeds niet?’ Of: ‘Oh, wat goed, dat jouw
vriend dat allemaal doet.’ Dat zijn van die dingen die je
het gevoel geven dat het nog steeds ongelijk is. Het dan
heel fijn als je eigen omgeving al voorbij die ongelijkheid is en je volledig steunt.” 

Dirty God gaat over de maanden die volgen na
Jade’s ontslag uit het ziekenhuis, waar de
dokter tevreden is over de genezing van haar
wonden; zelf vindt Jade het landschap van
draden, ribbeltjes, rood-roze kleurschakeringen dat haar nu omhult een ‘fuckin’ dog’s
dinner’. Haar woede verstomt al snel – in
plaats daarvan probeert ze dingen uit. Zwaar
opgemaakt uitgaan met haar oude, lamlendige vriendenclubje; een baantje zoeken;
webcamseks. Desillusies volgen elkaar op.
Jade’s leven lijkt grauw en saai, maar Polak
weet het met superieure precisie tot iets
moois te verheffen. Mede dankzij de indrukwekkend naturel acterende debutante Vicky
Knight en het liefdevolle camerawerk van
Ruben Impens wordt Jade’s worsteling met
een nieuwe waarheid die van de kijker; zíj
wordt de norm. De wereld heeft zich maar
aan deze ijzersterke jongedame aan te passen.  
SANDRA HEERMA VAN VOSS  

DIRTY GOD NEDERLAND/ GROOT-BRITTANNIË/
BELGIË/IERLAND, 2019 | REGIE SACHA POLAK | 104
MINUTEN | MET VICKY KNIGHT, BLUEY ROBINSON,
REBECCA STONE | DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN
VANAF 25 APRIL 
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HARMONY KORINE
OVER THE BEACH BUM

‘IK WAS WEL TOE A AN
IETS LICHTS ’
Harmony Korine werd midden
jaren negentig bekend als
regisserend en schrijvend
wonderkind. Met zijn zesde film
The Beach Bum maakt hij zijn
eerste komedie. Tegelijkertijd
toegankelijk en nog steeds even
aangenaam vervreemdend als
zijn eerdere werk. ‘Ik ben een erg
trage regisseur. Ik heb erg veel
tijd nodig om erachter te komen
DOOR ALEXANDER ZWART
wat ik wil doen.’
HARMONY KORINE (MIDDEN) OP DE SET

Kleine schandaalartiesten worden groot. Als er iets
opvalt aan het gesprek met Harmony Korine is het
naast z’n relaxte manier van praten, dat hij een paar
keer zijn gezin noemt. Een nieuwe fase voor de inmiddels 46-jarige regisseur, getrouwd en vader van twee
kinderen.
Als tiener en begin twintiger werd hij bekend als
scriptschrijver van Larry Clarks opzienbarende tiener/
aids-drama Kids (1995) en zijn regiedebuut, het eigenzinnige white trash-portret Gummo (1997). Drugs
waren in die jaren zijn compagnon. Hij vertoonde
junkiegedrag, dat hem als verstrooid pratende wonder boy een ban opleverde van de David Letterman
Show. Volgens Letterman zelf omdat Korine backstage mede-gast Meryl Streep probeerde te rollen; hij
doorzocht haar handtas toen ze er even niet was. Een
absurd verhaal dat net zo goed in een van zijn films
had gepast.
Dat waren de wilde jaren negentig. Inmiddels is

hij ruim tien jaar nuchter en kwam zes jaar geleden
zijn tot op heden grootste commerciële succes uit,
Spring Breakers (2012). Twee jaar geleden had hij zijn
eerste Europese solo-overzichtstentoonstelling met
schilderijen en video-installaties in het Parijse Centre
Pompidou. En nu is er met The Beach Bum weer een
nieuwe film, met een hoofdrol voor Hollywood A-lister Matthew McConaughey. De drugs maken hierin
hun rentree, maar dan op het scherm: in de vorm van
een stonerkomedie.
Korine verdeelt zijn tijd tegenwoordig tussen
Nashville, de plaats waar hij opgroeide, en het zonnige zuiden van Florida. Aan het begin van ons telefonische interview vertelt hij nu in Florida te zitten.
Hij klinkt zo relaxed en vriendelijk, dat het moeilijk
is hem je anders voor te stellen dan heel ontspannen
ergens aan het eind van een pier.
Wat trekt u zo aan in Florida? Zowel The Beach Bum als

Spring Breakers zijn elk op hun eigen manier te zien als een
liefdesbrief aan deze staat. “Ik vind het hier zo fijn. Het

is de meest interessante staat van de Verenigde Staten.
Het voelt ver verwijderd van alles. Ik hou van de
vreemde geometrie ervan. Het bizarre geografische,
kosmische element dat Florida heeft, en het zuiden
van Florida in het bijzonder. Misschien omdat het vlak
bij Latijns-Amerika ligt.
Als kind kwam ik hier al. Een van mijn grootmoeders woonde hier, in Fort Lauderdale. Ik vond het
altijd geweldig als we met de auto vanuit Nashville
(in het Amerikaanse binnenland, AZ) deze kant op
kwamen en dan eindigden op zo’n geweldige plek aan
zee. Daar heb ik geweldige herinneringen aan. En als
kind hield ik altijd al van Miami Vice op tv. De sterke
beelden die dat opriep, ook in m’n verbeelding. Het
gaat hier alle kanten op, alleen al hoe het eruitziet:
de oceaan, de palmbomen, de extreme rijkdom, de
extreme armoede. De afgelopen tien jaar kwam ik al
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'Ik wilde heel
graag een echte
stonerkomedie
maken. Daar heb
ik altijd al van gehouden. Ik ben
groot geworden
met de Cheech
and Chong-films
en ik wilde daar
nu een keer mijn
versie van maken.
Waarschijnlijk is
het daardoor
toegankelijker.
Het zou in ieder
geval geweldig
zijn als er een
heleboel mensen
op afkomen'

hiernaartoe om mijn scenario’s te schrijven. Ik heb
zelf een hekel aan koud weer, dus het is fijn om ergens
te kunnen leven waar geen winter bestaat.”
Met The Beach Bum heeft u uw meest toegankelijke film
tot nu toe gemaakt. Had u dat aanvankelijk ook in gedachten, een film die bij een groot publiek zou kunnen aanslaan? “Ik wilde heel graag een echte stonerkomedie

maken. Daar heb ik altijd al van gehouden. Ik ben
groot geworden met de Cheech and Chong-films (een
duo dat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig melige
stonerkomedies maakte, AZ) en ik wilde daar nu een
keer mijn versie van maken. Waarschijnlijk is het
daardoor toegankelijker, omdat het een komedie in de
brede zin van het woord is en niet zo donker als sommige van mijn andere films. Het zou in ieder geval geweldig zijn als er een heleboel mensen op afkomen.”
In de hoofdrol zien we Matthew McConaughey als Moondog, een altijd aan het strand rondhangende, sjansende en
drugs gebruikende dichter. Was het gemakkelijk hem voor
de hoofdrol te krijgen? U speelt nogal met zijn surfimago
hier… “Ik kende hem nog niet persoonlijk, maar ik

wilde heel graag met hem samenwerken. Hij heeft inderdaad een soort ingebouwde mythologie die rechtstreeks verband houdt met het Moondog-personage.
Ik stuurde hem het scenario en hij was geïnteresseerd
maar nog bezig met een andere film, dus ik vloog naar
hem toe. Het was eigenlijk best wel snel geregeld.”

Hij vond het wel prima dat het verhaal de draak steekt met
zijn publieke persoon? “Ja, volgens mij was hij ook wel

toe aan iets lichts. Wat het ook wel makkelijk voor
hem maakte, is dat hij mensen kent die echt zoals
Moondog zijn. Hij kent echt van die zogenaamde piraten die op boten leven en daar een hele cultuur omheen hebben. Uit die voorbeelden kon hij dus makkelijk putten.”

Ik begreep dat deze film eigenlijk begon als een tegenreactie op uw vorige project dat niet doorging (gangsterfilm
The Trap met Jamie Foxx en Benicio del Toro)? “Ja, klopt.

Ik werkte twee jaar aan The Trap. We hadden nog
maar een maand te gaan voordat we zouden filmen.

THE BEACH BUM

Harmony Korine’s vakantiejoint
In deze aanstekelijk zinloze trip door Florida
toont Harmony Korine de wansmaak weer
op zijn smakelijkst. Matthew McConaughey
verbeeldt zijn land na de dood van The
American Dream.
Na zijn millennialmeesterwerk Spring Breakers (2015) heeft Harmony Korine zichzelf
blijkbaar een extra lange vakantie in het zonovergoten Key West, Florida gegund. The
Beach Bum is zijn officiële aftermovie. Daarin
zien we Matthew McConaughey rond de
stranden van het feesteiland scharrelen als
zwerfpoëet Moondog. Een traditionele film
kun je dit amper meer noemen: het
ontbreken van een plot wordt gemaskeerd

met ontzagwekkende drugsconsumptie.
Vergeet de roadmovie, The Beach Bum is een
onafgebroken trip met ruwe randjes, waarin
je in de ene na de andere dimensie wordt
gestort.
Over dimensies gesproken: “Ik was vergeten hoe rijk we zijn”, stamelt Moondog als hij
na een flinke bender weer bij zijn steenrijke
vrouw Minnie (Isla Fisher) in Miami belandt.
Zijn nachtelijke avonturen zijn zo extreem
doorgeslagen, dat het meerdere malen lijkt
alsof hij de ochtend niet gaat halen. Toch
komt hij altijd op zijn pootjes terecht, vooral
dankzij de onuitputtelijke geldbron van zijn
echtgenote. Maar ook wanneer Minnie overlijdt en Moondog zijn deel van de monumen-

Die film zou totaal het tegenovergestelde zijn van
deze. Extreem gewelddadig, met een gespannen atmosfeer, een film waarbij alles erg nauw luistert. Ik
ben een jaar bezig geweest om die film in storyboards
vast te leggen, meer dan 1500 pagina’s aan storyboards. Enorm intens allemaal en toen werd het op
het laatste moment afgeblazen vanwege conflicterende planningen van de acteurs.
“Het had wel door kunnen gaan, maar dan had ik
een jaar moeten wachten. Nog een jaar in die mentale
staat verkeren kon ik niet opbrengen. Ik moest gewoon een andere kant op. Iets grappigs doen, iets wat
me zou opbeuren.”
The Beach Bum straalt dat aanstekelijke plezier ook uit,
alsof het heel leuk geweest moet zijn om te maken. Het
deed me op sommige momenten qua lichtheid ook denken
aan Punch-Drunk Love (2002), de film die Paul Thomas
Anderson maakte tussen Magnolia en There Will Be Blood.
Voelde dit voor uzelf ook als een tussendoortje, een stilte
voor de storm?

“Dat weet ik echt niet. Ik ben een erg trage regisseur.
Dit is geloof ik nog maar mijn zesde film in al die jaren.
Ik heb altijd veel tijd nodig om erachter te komen wat
ik wil doen en wat ik het waard vind om mijn tijd aan
te besteden. Ik heb dus nog geen idee wat mijn volgende project wordt. Wat ik wel weet is dat ik het erg
leuk vond om een komedie te maken. Er zit een hele
mooie kant aan die hilariteit, dus misschien maak ik
er nog een. Maar ik zou ook weer terug kunnen gaan
naar The Trap, om af te maken wat ik begonnen ben.
Die film maken heeft nog steeds mijn interesse.”
Tot slot, ik las dat u het zelf wel een mooi beeld vond als
The Beach Bum vertoond zou worden in een zaal die blauw
zou staan van de marihuana, met omhoog cirkelende rookwolken. Zodat kijkers de stonerkomedie zo authentiek mogelijk ervaren. Zouden we u kunnen overhalen te komen als
we dat in Nederland organiseren?

“Daar wil ik zeker bij zijn! Jullie zouden een screening
kunnen organiseren waarbij iedereen versuft raakt
van de marihuana. Dat wil ik zien.” 

tale erfenis pas mag opeisen nadat hij een
goede dichtbundel publiceert, gaat het hem
prima af – oké, er zit dus toch een plotje in
The Beach Bum, maar zo voelt het niet. Niets
in deze film doet er namelijk echt toe, en dat
is precies de filosofie van The Beach Bum.
The way of life van Moondog is het onderste uit de kan willen halen: drinken, zuipen,
blowen en neuken zolang je er nog toe in
staat bent. Stel je dus voor: McConaughey
die supersonische wiet rookt met Snoop
Dogg, coke snuift met Martin Lawrence en
bejaarden berooft met Zac Efron. Die banaliteit krijgt een zekere poëtisch lading door de
zoals altijd oogstrelende, met neon versierde
shots van Benoît Debie (cameraman van dat
andere enfant terrible, Gaspar Noé). Zoals in
de eerdere films van Korine is de wansmaak
weer op zijn smakelijkst verbeeld. Maar waar
films als Gummo (1997), Trash Humpers
(2009) en Spring Breakers (2012) nog een
soort punt hadden, of een makkelijker te

formuleren kritiek op de wereld bevatten,
ontbreekt hier ook maar enige vorm van
urgentie. Spring Breakers liet de corruptie
van The American Dream zien. Dit is het verhaal na de dood van die droom. The Beach
Bum laat zich het best samenvatten door een
shot aan het eind van de film: strandgangers
die ontelbare brandende bankbiljetten uit
de lucht proberen te vangen. Het is een
geweldig plaatje, maar wat heb je er nou echt
aan? Maar om in de geest van Moondog te
blijven: waarom zou je de kans willen missen
om deze aanstekelijk zinloze trip in de
bioscoop te kunnen zien?
HUGO EMMERZAEL

THE BEACH BUM

VERENIGDE STATEN, 2019 |

REGIE HARMONY KORINE| 94 MINUTEN | MET MATTHEW
MCCONAUGHEY, ISLA FISHER, JONAH HILL, SNOOP
DOGG | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN VANAF
28 MAART 
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MERYEM BENM’BAREK OVER SOFIA

‘IK WILDE ÓÓK HET

MATRIARCHAAT
L ATEN ZIEN’

In Casablanca moet een pas
bevallen vrouw halsoverkop op
zoek naar de vader van haar kind.
Als ze hem niet vindt, riskeert ze
een gevangenisstraf. Maar een
slachtoffer is Sofia niet, stelt de
regisseur van Sofia, Meryem
Benm’Barek. ‘Ik maakte een portret van het moderne Marokko,
dat je uitdaagt onder de opperDOOR LAURA VAN ZUYLEN
vlakte te kijken.’
Zwangerschapsontkenning is een onbegrijpelijk fenomeen. Een vrouw beseft niet dat ze in verwachting
is – haar lichaam verdoezelt de symptomen. In Sofia
van de Marokkaanse regisseur Meryem Benm’Barek
ontdekt Sofia (Maha Alemi) haar zwangerschap pas
als ze bevalt. Het kind is buitenechtelijk en daarvoor
kun je in Marokko de bak ingaan. Er staat voor Sofia
dus een hoop op het spel. Benm’Barek: “Zwangerschapsontkenning komt overal ter wereld en in alle
milieus voor. Maar er rust een taboe op. Over seksualiteit wordt überhaupt weinig gesproken binnen
families.”
Het verschijnsel wordt nog steeds benaderd met
een zeker wantrouwen of ongeloof. Sofia keert dat
cliché binnenstebuiten. “Aan het begin lijkt Sofia het
domme gansje, en haar nichtje Léna (Sarah Perles)
de genereuze altruïst. Dit zijn de ingesleten, stereotiepe rollen. Sofia is een typisch Marokkaans meisje.
Middenklasse, een ‘good girl’, hecht met haar familie, met verder nauwelijks een sociaal netwerk. Ze is
niet al te slim en niet al te ambitieus. Ze verloor zelfs
haar baantje in een callcenter en daar wordt iederéén

MERYEM BENM'BAREK

aangenomen. En dan heb je Léna. Het leven gaat haar
gemakkelijk af. Zij studeert, is mooi, rijk en heeft een
dubbele nationaliteit. Als ze wil, kan ze zonder enige
moeite de oversteek naar Europa maken.”

SCHAAKSPEL

Stap voor stap ontvouwt het verhaal zich en blijkt
niets te zijn wat het lijkt. Benm’Barek: “Sofia weet
precies hoe ze haar kaarten moet spelen; Léna verliest
haar onschuld. Het script is mathematisch. De film
moest niet sentimenteel worden, maar een schaakspel
waarin iedereen strategisch zijn volgende zet bepaalt.”
De hoofdrollen in Sofia zijn voor vier vrouwen van
twee generaties. “Sofia is een toonbeeld van het patriarchaat, maar ik wilde óók het matriarchaat laten
zien. In veel Arabische landen gaan de vrouwen niet
alleen over het gezin, maar ook over het geld. Sterker
nog: in de Koran staat dat mannen het geld moeten
binnenbrengen en vrouwen het moeten beheren.”
Benm’Barek stoort zich aan de representatie van
vrouwen in Arabische films. Ze worden consistent
getoond als slachtoffers van misogynie en dat doet
de vrouw tekort, vindt Benm’Barek. “Ik mis een alternatief verhaal. De werkelijkheid is veel complexer.
Marokko is een patriarchale maatschappij, maar het
is meer dan dat. Ik wilde een vrouw laten zien die
weigert zich als slachtoffer te gedragen. Ze beseft dat
ze privileges heeft – ze komt uit de middenklasse – en
die zet ze in, omdat dat het enige is wat ze kan doen.
Daarom is het grootste slachtoffer in deze film een
man. Niet omdat hij een man is, maar omdat hij uit

‘In veel Arabische
landen gaan de
vrouwen niet alleen over het gezin, maar ook over
het geld. Sterker
nog. In de Koran
staat dat mannen
het geld moeten
binnenbrengen
en vrouwen het
moeten beheren’
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de laagste klasse komt. Mannen zouden zich alleen
al om die reden ook zorgen moeten maken over het
patriarchaat.”
Sofia moet zich redden in een rechtssysteem dat
niet aan haar kant staat, maar de film bekritiseert
vooral de verstikkende machtsverhoudingen tussen
hogere en lagere klassen. “De machtigste man is Léna’s
vader, een Fransman. Het koloniale verleden van Marokko heeft nog steeds zijn effect op de verdeling van
de macht. De Fransen bekleden de hoge posities in
Marokko. Opzettelijk komt die vader nooit in beeld.
Maar hij is er wel, als een soort God of poppenspeler.”
Benm’Barek staat kritisch tegenover de hogere en middenklasse. “Tja, ik ben een mens. Ik zie een systeem

dat de toekomstperspectieven van de lagere klasse op
elke mogelijke manier breekt. Ze worden vermorzeld.
Ik kan daar toch niet mijn mond over houden?”

SEKSTOERISME EN LIEFDE

Benm’Barek werd geboren in Marokko en verhuisde
later naar Frankrijk en België. “Ik kom uit Marokko
en kan me in die taal en context ook het beste uitdrukken. Maar Europa heeft ervoor gezorgd dat ik kon
studeren en dat had in Marokko niet gekund. Goede
scholen zijn daar alleen voor de rijken.”
Hoewel Frankrijk een rijke filmcultuur heeft, heeft
Benm’Barek er weinig voeling mee. “Ik houd wel van
Truffaut en Godard, maar meer voel ik me aange-

trokken tot de oosterse cinema. Iraanse films bijvoorbeeld. De verhalen zijn simpel en sober, maar vertellen intussen een groter verhaal over de maatschappij.
De censuur zorgt ervoor dat ze to the point zijn.”
Haar volgende film zal zich afspelen in Europa.
“Hij zal lijken op Sofia’s verhaal. Het wordt een liefdesverhaal tussen een Frans meisje en een Marokkaanse jongen, een ontmoeting tussen het Westen en
de Arabische wereld. En dan vooral over de connectie
tussen sekstoerisme en liefde. Ooit wil ik ook nog een
trilogie maken over mijn eigen familiegeschiedenis.
Het eerste deel speelt zich af in Marokko, het tweede
in België en het laatste in Frankrijk. De acteurs groeien mee met hun rollen, net als in Boyhood.” 

SOFIA

De straf voor seks buiten het
huwelijk
Op seks buiten het huwelijk staat in Marokko een gevangenisstraf. De Marokkaanse
filmmaker Meryem Benm’Barek onthult in
haar enerverende debuut de hypocrisie die
daarmee gepaard gaat.
Tijdens een gemoedelijk familiediner in
Casablanca komt het leven van de dochter
des huizes, Sofia (Maha Alemi), op zijn kop te
staan. Terwijl ze haar ouders en haar oom en
tante aan tafel bedient doorstaat ze in de
keuken, buiten het zicht, hevige buikpijn.
Haar fysieke malheur wordt opgemerkt door
nichtje Lena (Sarah Perles), een oncoloog in
spé. Ze constateert dat Sofia lijdt aan zwangerschapsontkenning: een enigmatisch fenomeen waarbij vrouwen niet doorhebben
dat ze zwanger zijn. Ineens breken Sofia’s
vliezen. Lena moet snel handelen en haast
zich met haar nichtje onder het mom van een
bezoek aan de drogist naar het ziekenhuis.
Daar vraagt de receptioniste naar Sofia’s
identiteitsbewijs; of misschien draagt ze die
van haar echtgenoot bij zich? Maar Sofia is
ongehuwd én in verwachting: dat is een ongeoorloofde combinatie in Marokko. Zo
wordt in de openingsscène een passage uit
het wetboek van strafrecht uitgelicht waaruit blijkt dat er een hoge straf staat op buitenechtelijke vrijpartijen.
Na de bevallig leidt de zoektocht naar de
vermeende vader tot armoedzaaier Omar
(Hamza Khafif). Sofia’s ouders willen koste
wat kost voorkomen dat de familienaam
wordt bezoedeld. En dan zijn er ook nog zakelijke belangen. Lena’s moeder Leila (Lubna
Azabal) is getrouwd met een welvarende
Fransman die een landbouwproject wil opstarten met Sofia’s vader. De baby mag geen

roet in het eten gooien; the show must go on
en ook in het geval van een dreigende strafzaak is er wel een mouw aan te passen.
Filmmaker Benm’Barek visualiseert op deze
wijze in de magistraal geschreven eerste
twee akten een aantal opzichtige maar noodzakelijke tegenstellingen tussen arm
en rijk en westerse en Marokkaanse zienswijzen, met personages die telkens schakelen tussen Frans en Marokkaans.
Ook op het gebied van goede zeden is er
sprake van een tweedeling: Lena’s westers
georiënteerde ouders interesseren zich amper voor met wie ze vrijt, zolang ze het maar
veilig doet, en anders wordt de politie wel
afgekocht. Voor Sofia’s ouders is seksuele
abstinentie een vereiste en ware liefde nonexistent.
Dit contrast is zeer herkenbaar voor
Maghrebijnse kinderen met een westerse
ouder. Voor Sofia is er in tegenstelling tot
Lena geen uitweg uit het rigide Marokkaanse
systeem. Met onkiese gedachten en gevoelens van machteloosheid tot gevolg: “Ik wil
wakker worden uit deze nachtmerrie”, zo
roept ze uit. Het is alleen spijtig dat
Benm’Barek haar debuut – waarmee ze in
Cannes de scenarioprijs won in de Un
Certain Regard-competitie – tegen het einde
op potsierlijke wijze laat imploderen, waardoor het zorgvuldig opgebouwde verhaal aan
kracht inboet.
OMAR LARABI

SOFIA

MAROKKO/FRANKRIJK/BELGIË, 2018 | REGIE

MERYEM BENM’BAREK | MET MAHA ALEMI, LUBNA
AZABAL, SARAH PERLES EN HAMZA KHAFIF | 80
MINUTEN | DISTRIBUTIE CONTACT FILM | TE ZIEN
VANAF 4 MAART EN OP

picl.nl
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MAT THEW HEINEMAN OVER A PRIVATE WAR

EERBETOON A AN OORLOGSCORRESP
KEER OP KEER HA AR LEVEN RISKEER

WAARHEID

A Private War is een eerbetoon
aan de in 2012 omgekomen
oorlogscorrespondent Marie
Colvin maar ook een reminder
aan de horror die zich in Syrië
voltrekt.
DOOR BERI SHALMASHI
Oorlogscorrespondent Marie Colvin maakte reportages die we nauwelijks durfden te zien – met de laatste
tien jaar van haar carrière met maar één werkend oog.
In Sri Lanka raakte ze gewond toen ze van het front
van de Tamil Tijgers probeerde over te steken naar de
linies van regeringssoldaten. “Ik ben een journalist”
riep ze nog, maar het hielp niet. Het is een even spectaculaire als pijnlijke scène in de biografische verfilming A Private War waarin debuterend speelfilmregisseur Matthew Heineman (Cartel Land, City of
Ghosts) de in 2012 omgekomen Colvin eert. We bellen
met hem in New York.

Over uw documentaires zegt u dat de nare beelden die je
ziet tijdens het filmen je altijd bijblijven als maker. Hoe
werkt dat bij fictie? “Dat is niet anders, alles aan dit

verhaal is echt. We hebben alles wat er aan researchmateriaal te vinden was gekeken. Tijdens het maken
van mijn documentaires heb ik genoeg oorlog gezien.
Voor A Private War is in Jordanië gefilmd, maar de sets
waren hyperrealistisch. In veel bijrollen zie je echte
vluchtelingen uit de oorlogen die we hebben geënsceneerd. Dat geeft de film een emotionele authenticiteit. Zo praat Rosamund Pike, in de rol van Marie,
met een vrouw die over het verlies van haar kind vertelt. Dat is haar eigen verhaal, dat is niet verzonnen en
daarmee ontzettend intens.”

Vriend en fotograaf Paul Conroy was bij Marie toen zij omkwam in Homs. Hij was er ook constant bij op de set. Hoe
was dat? “Het was de bedoeling dat hij voor een paar

dagen langs zou komen, maar uiteindelijk is hij de hele
draaiperiode gebleven. Paul was een waardevolle
bron, niet alleen voor Jamie Dornan die de rol van Paul

speelt, maar voor de cameraman, voor mij, voor iedereen. Hij gaf ons zoveel details die zowel de decors als
onze versie van hem en van Marie alleen maar sterker
maakten.”
Zoals wat? “Het tapijt in het mediacentrum in Syrië,

de duistere humor en de gesprekken die hij en Marie
hadden, de kleding, alles.”

Klopt het dat het zo realistisch werd dat Rosamund Pike
het op een gegeven moment niet meer trok en wilde stoppen met filmen? “Ja, dat moment was heel rauw. In de

scène moest een man reageren op de dood van een
kind. Het werd gespeeld door een man uit Homs die
zijn neefje op diezelfde manier had zien sterven. De
emoties en het trauma die hij meenam naar de set, het
was ondraaglijk.
“Rosamund liep weg van de set en zei ‘Ik weet niet
of ik dit aankan, de scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid is te vaag.’ Ik begreep wat ze voelde. Wat
zij doormaakte had ik zelf meegemaakt bij het maken
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van mijn documentaires. Je instinct vertelt je om de
camera neer te leggen en je personages de ruimte te
geven. Maar je verplichting als filmmaker is om de
waarheid vast te leggen en te blijven draaien.”

‘A Private War is
een liefdesbrief
aan de journalistiek, juist in deze
tijden van post
truth’

Is de film gelukt, als biografie? “Dat is niet hoe ik het

heb benaderd, het is geen samenvatting van haar leven. Het is meer een zoektocht naar de paradoxale
verslavingen van Marie, het maakte haar briljant,
maar ook zo getormenteerd. Ik wilde het fantastische
werk dat zij deed laten zien, maar ook het effect dat
het op haar had. A Private War is een liefdesbrief aan
de journalistiek, juist in deze tijden van post truth, en
een eerbetoon aan Marie die keer op keer haar leven
riskeerde voor de waarheid. En dat moest zo authentiek mogelijk.”

Voor u kwam de pijn van de verhalen nooit te dichtbij? “Ja-

ONDENT DIE
RDE VOOR DE
MATTHEW HEINEMAN

A PRIVATE WAR

Gierende adrenaline
Oorlogscorrespondenten zijn toch machomannen met een adrenalineverslaving en
ongezonde drinkgewoonten? De in 2012 in
Syrië vermoorde oorlogscorrespondent Marie Colvin past uitstekend in dit machobeeld, maar was een vrouw. A Private War
brengt een hommage aan haar.
“Je bent een mot die rond een vervloekte vlam
fladdert”, zegt Marie Colvins man met ingehouden woede als zij in 2001 uit Sri Lanka terugkeert in Londen met één oog minder dan
toen ze vertrok. Het resultaat van een kogel in
de burgeroorlog tussen de Tamil Tijgers en het
regime in Sri Lanka. Voortaan zal Colvin met
een zwart ooglapje rondlopen. De opmerking
van haar man, een romanschrijver, valt niet in
goede aarde bij Colvin: “Fuck off to your novels!” De reactie tekent Colvin in A Private

War, want het drama portretteert haar (een
intense rol van Rosamund Pike) als een onverschrokken correspondent, die met haar verslaggeving van oorlogsgeweld in The Sunday
Times de wereld tot actie wil aanzetten. Geen
vrouw van mitsen en maren en van ‘misschien
kunnen we maar beter thuisblijven’, maar een
gedreven journalist, die zich door niets laat
tegenhouden. Achter de propaganda van strijdende partijen gaat zij op zoek naar de feiten.
In haar woorden: “Ik zoek de waarheid in de
ruwe versie van de geschiedenis.” In dat werk
is onafhankelijkheid voor Colvin vanzelfsprekend. Dat correspondenten zich in de Irakoorlog in 2003 door de Amerikanen als embedded journalisten op sleeptouw laten
nemen, gaat haar verstand te boven: “Ik doe
niet mee aan die bullshit.”
Colvin als machovrouw, die voor de duvel

wel, soms doet het pijn. Maar het is ook urgent om die
werkelijkheid over te brengen. Zoals ik al zei, veel van
de bijrollen werden ‘gespeeld’ door vluchtelingen. Ik
bracht veel tijd met ze door om hun verhaal te leren
kennen, om een oprecht verhaal te kunnen vertellen
over de oorlogen waar zij vandaan zijn gevlucht. Wat
dat betreft was het niet anders dan in mijn documentaires; deze mensen wilden ook gehoord worden.
Daarmee is de film niet alleen een ode aan de journalistiek, maar ook een reminder aan de horror die
zich in Syrië voltrekt. De film eindigt in Homs, waar
Marie omkomt terwijl ze verslag doet van de gruwelen
die Assad zijn volk aandoet. Die zijn er sinds 2012 niet
minder op geworden. Die bombardementen vinden
nog steeds plaats. Meer dan 500.000 onschuldige
burgers zijn inmiddels om het leven gekomen. Marie
vocht voor hun verhalen, ik hoop dat deze film haar
strijd daarvoor een beetje voort kan zetten.” 

niet bang is, is één kant van haar in A Private
War. De andere kant toont de zware tol die ze
betaalt, want de spanningen en het zien van
gruwelijkheden kegelen haar gezondheid
omver. Als ze aan het werk is, is ze niet bang,
maar de angst komt later, zegt ze. Het leidt
tot drankverslaving en uiteindelijk een posttraumatisch stressyndroom, dat ze aanvankelijk ontkent, want zoiets komt volgens
haar alleen bij soldaten voor. Na een korte
rustperiode gaat ze toch weer naar oorlogsgebieden, want Colvin kan niet anders: ze
wil getuigen, maar is ook verslaafd geraakt
aan een levenswijze van gierende adrenaline,
drank en losse seksuele contacten. Het nemen van te veel risico leidt in 2012 tot haar
dood in het Syrische Homs.
Regisseur Matthew Heineman kennen we
van de verbijsterende documentaire City of
Ghosts (2017), die de jongens portretteert die
onder de naam ‘Raqqa is being slaughtered
silently’ met enorm gevaar voor eigen leven
de IS-gruwelen in Raqqa filmden en online
zetten. Die documentaire-achtergrond is
soms voelbaar in zijn speelfilmdebuut A

Private War, zoals in de scène met rouwende
vrouwen bij een opgegraven massagraf in
Irak. Tegenover zulke authentiek ogende
scènes staan te veel scènes die doen denken
aan conventionele films over oorlogscorrespondenten. Er vliegen kogels in het rond, er
wordt stevig gedronken en gevloekt en er is
een krantenchef die in de hitte van de strijd
geschreven artikelen wil. Ook is Colvins
privéleven nogal melodramatisch in de film
gevlochten. Zou ze zonder haar twee miskramen werkelijk een kabbelend leven als
moeder hebben geleid, zoals de film haar laat
zeggen? En doet dat ertoe? A Private War is
een goedbedoelde, maar ook nogal obligate
hommage aan een complexe vrouw, die we
na de film nog steeds niet doorgronden.
JOS VAN DER BURG

A PRIVATE WAR

VERENIGDE STATEN/GROOT-

BRITTANNIË, 2018 | REGIE MATTHEW HEINEMAN | MET
ROSAMUND PIKE, JAMIE DORNAN, TOM HOLLANDER |
110 MINUTEN | DISTRIBUTIE SPLENDID FILM | TE ZIEN
VANAF 28 MAART 
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CL AIRE BURGER OVER C’EST ÇA L’AMOUR

‘PIEPKLEINE DINGEN
KUNNEN ONS COMPLEET
VAN SL AG BRENGEN’

Claire Burger vermijdt grote
gebaren in haar eerste speelfilm,
het gevoelige scheidingsdrama
C’est ça l’amour. ‘Ik hou niet van
de vooropgestelde structuren,
die staan de intimiteit en de
psychologie alleen maar in de
weg.’		 DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
“Als je terugkomt, ben ik veranderd”, zegt de man, en
wanneer hij het zegt – omdát hij het zegt – weet je dat
de vrouw niet terug gaat komen. Het is tekenend voor
de vertelstijl van Claire Burgers C’est ça l’amour, dat
wars is van grote gebaren of overtrokken melodrama.
De moeder gaat gewoon, en dat is dat, en de man pakt
zijn leven zo goed en zo kwaad als het kan op, vooral
vanwege de zorg voor zijn twee tienerdochters.
“Ik ben meer geïnteresseerd in de binnenwereld
en intimiteit van de personages”, vertelde Burger
afgelopen september op het Filmfestival Venetië,
waar C’est ça l’amour in première ging in het bijprogramma Venice Days. “De film is ruw, er zijn geen
grote onthullingen in het verhaal en ook niet echt een
traditionele spanningsboog. Ik hou niet van die vooropgestelde structuren, voor mij staan die de intimiteit en de psychologie alleen maar in de weg. De film
cirkelt meer om dingen heen, misschien meer zoals je
muziek maakt: je hebt een thema en dat onderzoek je,
met verschillende instrumenten en met variaties op
de melodie. Ik wilde dicht blijven bij hoe het leven is,
waarin we enorm fragiel zijn en piepkleine dingen ons
compleet van slag kunnen brengen.”
Vandaar ook dat ze haar eigen levenservaring als
uitgangspunt nam voor haar eerste speelfilm als soloregisseur. “Mijn eigen moeder vertrok toen ik een tiener was, en mijn vader heeft een tijd voor mij en mijn
zusje gezorgd. Maar dat autobiografische was alleen
het startpunt voor het verhaal, en het is een verhaal

dat veel mensen met me delen. De personages zijn al
snel een eigen leven gaan leiden.”

DE GROTE AFWEZIGE

De film begint vanuit het perspectief van vader Mario
(Bouli Lanners). Zoals Burger hem omschrijft: “Een
hedendaagse man die worstelt met de eigengereide
vrouwen in zijn leven”. Daarmee doelt ze niet alleen
op de vrouw die hem verlaat, maar zeker ook op zijn

twee dochters: de dertienjarige Niki die hem verantwoordelijk houdt voor het vertrek van haar moeder,
en de zeventienjarige Frida die vooral haar eigen zelfstandigheid zoekt.
Al snel beziet de film de wereld niet meer alleen
door de ogen van Mario, maar is er evengoed ruimte
voor de blikken van Frida en Niki. “Die meerstemmigheid was heel belangrijk voor me”, aldus Burger.
“Omdat dezelfde situatie voor verschillende mensen

‘Meerstemmigheid was heel
belangrijk voor
me. Omdat dezelfde situatie
voor verschillende mensen heel
anders aan kan
voelen. Zo is het
leven: wat juist
voelt voor de een,
is verkeerd voor
de ander, en als
je iets goeds
probeert te doen
kan dat compleet
verkeerd vallen’

CLAIRE BURGER
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heel anders aan kan voelen. Zo is het leven: wat juist
voelt voor de een, is compleet verkeerd voor de ander,
en als je iets goeds probeert te doen kan dat compleet
verkeerd vallen.”
De grote afwezige daarbij is de moeder. “De film
draait om de leegte die zij achterlaat”, legt Burger uit.
Toch komt ze, laat in de film, alsnog in beeld. “Dat is
zo’n beetje het eerste moment dat het conflict letterlijk onder woorden wordt gebracht. De film gaat
om hele kleine gebeurtenissen, dus daar moest ik
de laagjes langzaam van afpellen. In de eerste versie
van het scenario was de moeder alleen aanwezig via
telefoongesprekken. Maar dat maakte haar te veel de
slechterik, terwijl ze voor mij het volste recht heeft
om de keuze te maken die ze maakt. Als ik haar volledig terzijde had geschoven, was het te makkelijk
geworden om haar te haten.”

STADSGENOTEN

In haar eerdere, met een collectief gemaakte films had
Burger altijd met niet-professionele acteurs gewerkt,
en ook de twee dochters in C’est ça l’amour worden
gespeeld door debutanten zonder acteerervaring.
Maar voor de rol van Mario wist ze de zeer ervaren
Waalse acteur en regisseur Bouli Lanners te strikken.
“Ik zocht iemand die niet alleen genereus, warm en
gevoelig was, maar ook een beetje kinderachtig. Omdat mijn eigen vader zo is. Bouli is zeker niet zo feminien als mijn eigen vader, maar hij is niet bang om zijn
kwetsbaarheid te laten zien.”
Dat is zijn personage Mario overigens wel. Thuis
krijgt hij het niet voor elkaar, en zonder dat het uitgesproken wordt begrijpen we dat dit deels verklaart
waarom zijn vrouw vertrok. Waar het hem af en toe wel
lukt is in de repetities voor een theaterstuk waaraan hij
meedoet, net als tientallen van zijn stadsgenoten.

“Het is een echt stuk, dat ik heb gezien in de buitenwijken van Parijs”, legt Burger uit. “Op elke plek
waar ze het opvoeren, vragen ze lokale inwoners om
eraan mee te werken, waardoor het telkens op een
nieuwe manier de karakteristieken van een plaats
in zich opneemt. De plaats waar ik opgroeide, en
waar de film zich afspeelt, is politiek steeds rechtser geworden, mensen lijken zich af te sluiten. Dat
toneelstuk draait er juist om dat mensen met heel
verschillende achtergronden samen iets maken. Dat

ligt eigenlijk heel dicht bij hoe ik mijn eerdere films
maakte. Misschien is het naïef, maar het is mijn
thuisstad, dus het voelde belangrijk om iets collectief
te doen, om weerstand te bieden.”
Binnen dat toneelstuk kan uiteindelijk toch dat
grote gebaar gemaakt worden dat Burger in de rest
van de film juist zorgvuldig vermeed. Ze lacht: “Het
bleek moeilijk om al die dingen die me tegenstaan in
de cinema helemaal te ontwijken.” 

C’EST ÇA L’AMOUR

Groeien om samen te kunnen dansen
C’est ca l’amour (‘dit is wat liefde is’) is een
intieme film over een gezin waarin alles aan
het schuiven raakt. Een film over liefde en
volwassen worden, maar ook over controle
verliezen en die weer durven pakken.
De film zou ook ‘c’est la vie’ (‘zo is het leven’)
kunnen heten maar dat is waarschijnlijk te
algemeen en het doet geen recht aan het
drama dat je vooral aan het einde toe sterk
voelt binnenkomen. (Bovendien was er al
een recente Franse film die zo heet). Tot die
tijd kabbelt het verhaal een beetje, maar dat
is ook omdat Claire Burger in de eerste film
die ze solo regisseerde (ze is bekend van haar
duo-regies met Marie Amachoukeli-Barsacq, met wie ze in 2014 Party Girl maakte)
duidelijk niet van de sensatie is, maar meer
het drama in het alledaagse zoekt.

Centraal staat het gezin Messina in het
stadje Forbach, ergens op de Frans-Duitse
grens. Vader Mario (acteur/filmmaker Bouli
Lanners) schrijft zich in voor de repetities
van een theater/dansvoorstelling. Hij moet
iets, want zijn vrouw Armelle, moeder van
de 17-jarige Niki en de iets jongere puber
Frida, is het huis uit. Om na te denken,
want dingen gaan niet zoals ze gehoopt had.
Voor het grootste deel van de film blijft
Armelle buiten beeld, al werkt ze wel als
lichttechnicus in het theater waar Mario
repeteert.
De film gaat hoofdzakelijk over Mario’s
onzekerheid, verdriet, onmacht om met
name z’n jongere dochter bij zich te houden.
Frida is niet alleen moeilijk handelbaar vanwege het vertrek van haar moeder, ze is ook
bezig haar seksualiteit te ontdekken. Voor

het moment trekt ze vooral naar andere
vrouwen toe. Mario is bang dat ze een surrogaat voor haar moeder zoekt. Ophoepelen,
zegt Frida. Naast die confrontaties zijn er
ook veel intieme momenten.
HULPELOOS

In de repetities waar Mario aan deelneemt,
wordt niet gedanst of gespeeld. Er wordt
verteld. De deelnemers vertellen over zichzelf, de anderen herhalen dat om te bewijzen
dat ze luisteren. Door wat ze delen, groeien
ze naar elkaar toe en zullen ze samen kunnen dansen. Het is een grove maar niet onverdienstelijke metafoor voor het gezinsleven. Vooral aan het eind voel je de kracht
ervan.
Mario heeft iets hulpeloos maar hij heeft
het hart op de goeie plek. Ergens haalt hij een

Duitse dichter aan, hij is vergeten wie, die
schreef dat “Onze kinderen zullen mooier en
gelukkiger zijn dan wij.” Dat is waar we naar
streven inderdaad, of het zo zal uitpakken
weten we niet. Dat is precies de onzekerheid
van het bestaan.
Het is een onzekerheid die Mario zal
moeten leren omarmen en de film laat in
feite zijn groei zien naar iemand die steviger
op de grond staat. In terloopse blikken en
bewegingen geeft de film je nog meer –
bijvoorbeeld een besef van de verstrijkende
tijd als Mario naar oude kindertekeningen
kijkt – maar dat zijn vrijblijvende observaties. Dat is de kracht en ergens ook de
zwakte van de film: hij dringt je niets op.
Terecht waarschijnlijk. Dat is ook wat liefde
is: een ander met rust laten.
RONALD ROVERS

C’EST CA L’AMOUR

FRANKRIJK, BELGIË, 2018 |

REGIE CLAIRE BURGER | MET BOULI LANNERS, JUSTINE
LACROIX, SARAH HENOCHSBERG | 98 MINUTEN |
DISTRIBUTIE CINÉART | TE ZIEN VANAF 28 MAART 

Belgium
April 23th — May 5th 2019
13 days between April 23th and May 5th — 7 cities in Flanders: Beringen, Brugge, Genk,
Lier, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout — 86 MOVIES with many Benelux premieres
7 awards including an oeuvre award for Philippe Faucon — 1 focus country: India
5 themes: #animation #exploitation #warzone #discoveries #families — and a lot of
events, talks and workshops — more info: www.mooov.be
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Joan Jett, Bad Reputation
Kevin Kerslake | 2018 |
USA | 92’

InternaTional
Descent into Maelstrom: the
Untold Story of Radio Birdman

Intense biography of Joan Jett’s greater
glory, from The Runaways to the Black
Hearts and until today, that reveals the
lesser known facets of this pioneer of rock
made by women, and icon of rebellion and
courage.

—
Saturday 6 | 16:30 | Room 1 | ES

Jonathan Sequeira | 2017 |
Australia | 110’

—
Sunday 7 | 17:15 | Room 1 | ES
Salsa Workshop & Party with DJ
Ryad in collaboration with Extremos

Rudeboy: the Story of Trojan
Records!
Nicolas Jack Davies | 2018 |
Jamaica, UK | 86’

Between documentary and cinematic
remake, the story of the most famous
Jamaican music label is also that of the
love affair of the young British working
class with the rhythms that emerged in the
ghettos of Kingston.

—
Saturday 6 | 20:00 | Room 1 | ES
Don Letts DJ session

The odyssey against wind, tide, venue
owners and marketing departments, by the
pioneers of the Australian underground,
and natural heirs of Detroit’s fiercest rock:
Radio Birdman.

—
Saturday 6 | 14:30 | Room 2 | ES +
warm up DJ

Eyes Stop Growing

Javier García Lerín | 2018 | Spain |
85’
Intimate and emotional profile of the
Mallorcan singer Miquel Serra, his songs, his
philosophy on life and the close relationship
with his brother Joan through music, in life
and beyond.

—
Sunday 7 | 18:45 | Room 2 | ES
Moon Moon Moon (live!)

Two decades of home videos reveal the life
of M.I.A., first as a refugee in London fleeing
the war in Sri Lanka and then as a star in
a business that does not tolerate political
positions

Giacinto Scelsi. The First
Motion of the Immovable

—
Sunday 7 | 15:00 | Room 1 | ES
Fata Boom (live!) in collaboration
with Melkweg

Sebastiano d’Ayala Valva | 2018 |
France | 81’
IDFA presents
When d’Ayala was 10 years old, his father
played him music by his cousin, the
composer Giacinto Scelsi. He found it
frightening. Now he attempts to penetrate
his world which remained obscure for many
years and his ideas about music and sound,
unorthodox.

—
Sunday 7 | 14:45 | Room 2 | ES
Introduced by Jaïr Tchong

I Used to Be Normal: A
Boyband Fangirl Story

Jessica Leski | 2018 | Australia,
USA | 93’
A lucid and revealing essay on the
phenomenon of the “boybands” through the
personal experience of four women ranging
from teens to sixty-somethings, and from
One Direction to the Beatles.

—
Friday 5 | 19:15 | Room 2 | ES

Peret, Yo Soy La Rumba

Paloma Zapata | 2018 | Spain | 94’
From the backwaters of Mataró to half the
world’s stages, the artistic and personal
adventure of Peret, the artist who with a little
mambo, a blast of tanguillo and a pinch of
rock created the Catalan rumba.

—
Friday 5 | 21:15 | Room 1 | ES
Q&A with Paloma Zapata
El Legado de Peret (live!)

Ruben Blades is Not my Name

Abnem Bernaim | 2018 | Argentina,
Colombia, Panama | 85’
The testament of the great poet of salsa. A
self-tribute in which the Panamanian artist
bids farewell to “Pedro Navaja” and talks
about his beginnings in Fania, about politics,
about his relationship with women and about
his vocation as a social chronicler.

Albert & David Maysles | 1970 |
USA | 91’
The end of an era incarnates in the Rolling
Stones’ tour of America, in 1969. Their
tragic concert in Altamont administers the
fatal blow to the innocence of the Sixties
and inaugurates the spirit of a new decade.
Utterly awesome images.

—
Saturday 6 | 14:45 | Room 1 | ES
The Muff (live!) + poster sale!

Two Sevens Clash

Don Letts | 2017 | UK | 44’
A tiny treasure. Don Letts dusts off his
personal collection of Super8 tapes to
review the “punky reggae party” in first
person. The fruitful understanding among
rastas and punks from 1976 and 1977 to
which he contributed from the turntables of
the legendary Roxy club, and which led him
on a Jamaican adventure, accompanied by
John Lydon.

—
Saturday 6 | 18:15 | Room 1 | ES
Q&A with Don Letts

Matangi / Maya / M.I.A.

Steve Loveridge | 2018 | UK, USA |
96’

The Rolling Stones Gimme
Shelter

Studio 54

Matt Tyrnauer | 2017 | USA | 98’
The rise and demise of the defining temple
of the disco era. Half self-tribute by the
surviving founder and workers of the
Manhattan club, half black chronicle on the
downfall of their earthly paradise.

—
Friday 5 | 21:00 | Room 2 | ES
DJ Mairo Nawaz (resident DJ at De
School)

The Devil and Daniel Johnston

Jeff Feuerzeig | 2005 | USA | 106’
The American underground’s favourite
iconoclast. Saint of the self-taught DIY,
canonized by Yo La Tengo and Nirvana,
trapped in a hurtful tale of mental health and
unrequited love. Filmed with the meticulous
attention of a fan.

—
Friday 5 | 19:00 | Room 1 | ES
‘Hi How Are You’ t-shirts sale!

National (AUDIENCE AWARD competition)
Cheesehead Blues Re-Cut
Jan Doense | 2019 |
The Netherlands | 93’

Adventures of a Dutchman in the Mississippi
Delta. Cheesehead Blues Re-Cut is a music
documentary on the state of the blues set
in Clarksdale, Mississippi, birthplace of
the delta blues and second home of Theo
Dasbach, founder of the amazing Rock &
Blues Museum.

—
Saturday 6 | 17:00 | Room 2 | ES
Q&A with Jan Doense
Robbing Banks (live!)

Mr. Probz: Against the Stream
Bob van der Gronde | 2017 |
The Netherlands | 28’

As a young rapper, Dennis ‘Mr. Probz’ Stehr

was caught between making music and
living on the streets, but tragedy set his life
on a new path. From rapping on the corner
to singing ballads, Mr Probz found strength
and courage in adversity.

—
Sunday 7 | 20:45 | Room 2 | No
subts
Talk with Mr. Probz and Bob van der
Gronde + YVES (live!)

Punk in Paradiso

IN-EDIT IN SHORT

INDUSTRY MEETINGS

Axel Roks, portrait of a bass
builder
Lieve Claessens | 2018 |
The Netherlands | 5’ | No subts

Professionals from the music and the film industries
meet and greet.

Closer to Nature

Kristina Petrasova | 2018 |
The Netherlands | 18’ | No subts

Keys to Mozart

Monica Kugel | 1978 | The
Netherlands | 40’

Camiel Zwart | 2018 |
The Netherlands | 8’ | No subts

‘Punk In Paradiso’ was filmed on the 17th
and 18th of February 1978 during the first
Dutch Punk Festival, the first time that only
Dutch punk bands performed at Paradiso
two nights in a row.

Muziek als Medizijn

—
Saturday 7 | 21:30 | Room 2 | No
subts
Punk Panel

The Disciples

Ramón Gieling | 2018 | The
Netherlands | 91’
Twenty homeless people, one opera. The
opera ‘The Disciples - a street opera’ inspired by Luis Buñuel’s ‘Los Olvidados’ written by Ramon Gieling and composed by
Boudewijn Tarenskeen, has the members of
the Amsterdam roof - and homeless choir
‘De Straatklinkers’ play a violent, criminal
version of themselves.

—
Sunday 7 | 16:30 | Room 2 | ES
Q&A with Ramon Gieling
Straatklinkers (live!)

Liz Dautzenberg, Lysander
Wiering | 2017 |
The Netherlands | 29’ | No subts
—
Sunday 7 | 13:00 | Room 2
Q&A with directors

IN-EDIT in high school
Breaking A Monster

Luke Meyer | 2015 | USA | 92’
Two worlds collide: on one side three black
teens that play (Unlocking The Truth), and
on the other, two Sony top dogs with vile
marketing plans. The kids’ playful innocence
is threatened by an ex-Disney manager with
dubious intentions (and methods).

—
Friday 5 | 11:00 | Room 2 | ES
Special screening for High Schools

Upcoming talented musicians from the Netherlands are challenged
to play in our terrace stage.

—
Sunday 7 I 11:30-15:00 | Terrace Het Ketelhuis
IN-EDIT 2019

Thursday 4

room 2

Friday 5
11:00h | 92’
Breaking a
Monster

Saturday 6

sunday 7

12:00h
Industry meetings

11:00h | 94’
Los Bando

Terrace

12:00h
New talent
stage

room 2

13:00h | 60’
IN-EDIT in
short

room 2

14:30h | 110’
Descent into
Maelstrom: the
untold story of
Radio Birdman
+ DJ

room 1

14:35h | 91’
15:00h | 96’
Gimme Shelter Matangi /
Maya / M.I.A.

room 2

17:00h | 93’
Cheesehead
Blues Re-Cut
+ Q&A + Live!

room 1

17:15h
16:30h | 92’
Bad Reputation Closing
ceremony

14:45h | 81’
IDFA presents
Giacinto
Scelsi. The
First Motion of
the Immovable

16:30h | 91’
The Disciples
+ live!

19:15h
Opening film

19:15h | 93’
I use to be
normal: A
Boyband
Fangirl Story

19:15 h | 54’
Vrienten &
Vrienten in
Basmannen
+ Q&A

18:45h | 85’
Eyes Stop
Growing
+ live!

room 1

19:15h
Opening film

19:00h | 106’
The Devil and
Daniel Johnston
+live!

18:15h | 44’
Two Sevens
Clash
+ Q&A

19:45h | 85’
Ruben Blades is
not my Name

IN-EDIT KIDS

room 3

19:15h
Opening film

Los Bando

room 2

19:15h | 98’
Studio 54
+ DJ

ES = English Subtitles
The teenagers Axel and Grim have been
dreaming for years to participate in a
Norwegian talent competition for rock
musicians, but they will to solve an important
issue on their way there.

20:00 h | 86’
Rudeboy:
The Story
of Trojan
Records
+ DJ

20:45h | 28’
Mr. Probz:
Against the
Stream
+ Q&A + live!

room 1

19:30h | 94’
Peret, Yo Soy la
Rumba
+ Q&A + live!

21:00h | 40’
Punk in
Paradiso
+ Punk Panel

Joris Postema | 2019 | The
Netherlands | 54’

—
Saturday 6 | 19:45 | Room 2 | ES
Q&A with Joris Postema and
Xander Vrienten

NEW TALENT STAGE

room 2

Vrienten & Vrienten in
Basmannen

What is the outcome of a search of Henny and
his son Xander Vrienten, two generations of
bassists, to the magic of the bass guitar and
the soul of the bass player? Are the bassists
and their instruments have changed over the
years, or is it still happening always down to
‘grooves’?

—
Saturday 6 I 12:00-15:00 | Room 2 & Fyer Het Ketelhuis

Christian Lo | 2018 | The
Netherlands | 94’

—
Sunday 7 | 11:00 | Room 2 | No
subts

ES=English Subtitles

IN-EDIT
in High School

IN-EDIT
Kids

IN-EDIT in short

Opening & Closing

INDUSTRY
meetings

NEW TALENT
Stage

Welcome to IN-EDIT
Music Documentary Film
Festival of Amsterdam!
In 2003 the first IN-EDIT International Music
Documentary Film Festival took place in
Barcelona. The festival was born from two
passions: the one for music and the one for
film. At the moment, IN-EDIT has grown into an
international music documentary festival with
editions in more than 10 countries.
I have been an IN-EDIT fan and loyal attendee
since the very first days and when I moved to
Amsterdam, I could not believe that I would
not have my dose of music documentary
illumination of every year. For many people
in Barcelona, IN-EDIT means what Lowlands
means for a lot of Dutch. So I decided to start
IN-EDIT in Amsterdam.

music world but to fit in our scope those who
are bizarre, outcast. To those like the first girl
in rock’n’roll (Bad Reputation, 2018), a gipsy
(Peret, Yo Soy La Rumba, 2018), the punks
of (Punk in Paradiso, 1978), the wild ones
(Descent into Maelstrom: the Untold Story
of Radio Birdman, 2017), the immigrants
(Matangi/Maya/M.I.A., 2018; Ruben Blades is
Not My Name, 2018), the rudeboys (Rudeboy:
the Story of Trojan Records!), the dreads (Two
Sevens Clash, 2017), the homeless (The
Disciples, 2018),…

After a very successful start of the festival
in 2018, we are very happy to host a second
edition from the 4th to the 7th of April 2019
at our favourite location in Amsterdam, Het
Ketelhuis in the WesterGasFabriek.

Our films come with a twist! Expect more live
music: bands in the cinema room, at the foyer,
at the terrace… DJ Mairo Nawaz (resident at De
School) and Don Letts (UK) will spin magical
music that will make our bodies shake like
there is no tomorrow. We will have a salsa party,
a new talents stage, a music photo exhibition
and pure fetish memorabilia for die-hard fans
to sell!

This year we are looking for our crazy, weird,
dark, foreign and extraordinary sides. We
want the crazy diamonds to shine! The theme
Shine on you, crazy diamonds! is inspired
by the Pink Floyd and Syd Barrett story, of
course. Syd developed a mental disorder,
probably schizophrenia, however he was never
diagnosed, but it kept him away from the band
quite early and in their road to success. Shine
on You crazy Diamond (did you notice that the
capitals write his name?) is a tribute of Pink
Floyd to their founding member.

The professional program has a new item: Speed
Dating Session with experts in the national
music documentary filmmaking industry for
the new makers seeking advice. We will have
national and international directors sitting at
the Panel of Directors to talk about how to deal
with crazy diamonds and how to stay crazy
diamonds so we don’t fall into the mainstream
mass production of films. The Crossovers will
present the most innovative projects between
film and music in the making with a lot of VR
involved!

When we were thinking about crazy diamonds,
the first film that came to our minds was The
Devil and Daniel Johnston (2005), a cult
classic for music lovers, which will be the first
film of our program, after the surprise opening
film! In this edition we also bring a new Daniel
Johnston from the beautiful landscapes of
Mallorca portrayed in Eyes Stop Growing
(2018) telling the exact message we want to
shout out: creativity is a great way to cope with
the troubles of the mind.

We hope that our program takes you on a trip
to the uncanny, to mirror your different faces
and inspire you to be original overcoming life.
We call on you to embrace your own and others’
weirdness.

We are also opening our minds to not only
raise awareness of the mental disorders in the

organises

Come on a trip with us!

www.in-edit.nl

You can find more information and buy tickets
online on our website www.in-edit.nl and on the
WOOV app
>> You can download the WOOV app for free
from the App Store or Google Play and search
for the IN-EDIT event.
IN-EDIT lover? Great!
>> Get your 3-Pack, valid for 3 festival films.
For you or to share!
Find more info in www.in-edit.nl
If you are a Cineville or We Are Public pass
holder, you have free access to all films.
>> You will be able to get your tickets directly at
the festival’s box office from 4h before the film
starts. We cannot garantee availability, get your
ticket ASAP!
If you are a Subbacultcha pass holder you may
reserve a seat for a selection of films via www.
subbacultcha.nl
Tickets are not numbered. First come, first
served!
You can also get tickets at the box office of the
festival (only PIN for payments).
Final prices include service costs.

Tickets €13
IN-EDIT 3-Pack €30
Ticket box opening times
Thursday and Friday from 17:00 to 21:00
Saturday and Sunday from 11:00 to 21:00

Carla Navarro
Crazy-for-music diamond
Director IN-EDIT Netherlands

in collaboration with

with partners

technological collaborators

TICKETS

institutional collaborators

‘I don’t know
whether I’m alive
and dreaming
or dead and
remembering.’
(WOI-veteraan Joe in Johnny Got His Gun)

De kracht van verhalen
Films, talks, events
22 mrt t/m 22 mei 2019

Het grootste onaflhankelijke filmblad
van Nederland.
Nu ook op

zakformaat
vernieuwde website > filmkrant.nl

Ari Folman, Waltz With Bashir (2008)

Eye Filmmuseum
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OMAR SHARGAWI
OVER
WESTERN ARABS

‘DE CAMERA IS EEN VER

Filmmaker Omar Shargawi legt
in zijn familiekroniek Western
Arabs de worsteling van zijn
gezin bloot met hun leven tussen
Denemarken en Palestina. ‘Mijn
vader liet zich alleen filmen als
hij ervoor in de stemming was,
maar dat wilde ik juist niet.’
DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

“Heel lang heeft mijn dochter gezegd dat ze me aan
zou klagen als ik haar in de film zou stoppen. Dan zei
ik altijd: doe maar, dat is goeie publiciteit!” De Deense regisseur Omar Shargawi lacht er breeduit om als
hij het vertelt tijdens ons gesprek op het afgelopen
Filmfestival Berlijn, maar zijn dochter was het ernst.
“Al die tijd dat ik af en aan werkte aan de film, de afgelopen twaalf jaar, zei ze nee. Pas een paar maanden
geleden stemde ze toch toe.”
Veel hieraan is tekenend voor Shargawi’s persoonlijke documentaire Western Arabs. Zijn dochters weigering is een indicatie van de bijna grenzeloze intimiteit waarmee Shargawi, oudste zoon in een gebroken
gezin van een Deense moeder en een Palestijnse
vader, het leven van zijn familie in de film blootlegt.
Haar koppigheid is een familietrekje, doorgegeven
van patriarch Munir op zijn zoons, en door Omar
weer op zijn dochter. En de tegelijk laconieke als op
conflict aansturende reactie van de maker zelf spreekt
ook boekdelen, over een gezin waar die koppigheid
makkelijk om kan slaan naar agressie.
“Eerder deze week heeft mijn dochter de film gezien, bij de première”, vertelt de regisseur. “Toen ik
haar vroeg wat ze ervan vond, zei ze: ‘Ik weet het nog
niet.’ Dat had mijn vader ook kunnen zeggen; zij lijkt
heel veel op hem.”

SCHOENEN FILMEN

De twaalf jaar dat Shargawi aan Western Arabs werkte, beslaan zijn hele filmcarrière. De documentaire
omvat het maakproces van Shargawi’s speelfilms
Go with Peace, Jamil (2008) en Al Medina (2015) en
versnijdt materiaal dat oorspronkelijk werd gedraaid
voor zijn documentaires Fra Haifa til Nørrebro (2010)
en Half Revolution (2011).
Zo wordt Western Arabs deels een kroniek van hoe
Shargawi via zijn films in het reine heeft proberen te
komen met het verleden van zijn vader, die in de jaren

zeventig vluchtte uit Palestina en meerdere oorlogen
meemaakte voor hij in Denemarken terechtkwam. “Ik
begon mijn vader te filmen in 2006, nadat mijn broer
naar mijn vaders geboortestad Haifa ging. Toen hij
daar was, belde hij ons. In hoe dat mijn vader raakte,
zag ik iets dat ik nooit eerder bij hem had gezien, en
daarom begon ik hem te filmen.”
Zo gemakkelijk was dat nog niet; zijn vader was
al net zo’n ongewillig onderwerp als zijn dochter.
“Meestal wilde hij de camera niet in de buurt hebben”,
lacht Shargawi. “Hij wilde het alleen als hij ervoor
in de stemming was, maar ik wilde juist niet dat hij
er altijd voor in de stemming was, want dat zou geen
recht doen aan de realiteit. Sommige gesprekken die
je in de film ziet, had ik nooit kunnen hebben met de
camera erbij. Dan deed ik alsof de camera uit was,
filmde ik mijn schoenen ofzo, en zochten we er later
bruikbaar beeld bij.”
Dat verklaart deels ook de wilde stijl van Western
Arabs, een associatieve en energieke beeldenstroom.
Maar dat is ook gewoon mijn stijl, stelt Shargawi. “Zo
waren mijn eerdere films ook al, en aangezien deze
film voor een flink deel bestaat uit materiaal dat voor
die films werd gedraaid, werkt dat hier door. Ik ben
gewoon niet zo geïnteresseerd in perfecte beelden. De
camera is een verlengstuk van mijn emoties, dus soms
mag dat rommelig zijn.”

GEWOON EEN VENT

Lange tijd had Shargawi zichzelf slechts een bijrol
toebedeeld in Western Arabs. “Ik hield mezelf voor
dat het een verhaal over mijn vader was”, legt hij uit.
“Maar het is evengoed een verhaal over mijzelf, misschien nog wel meer, en het ging pas werken toen ik
me dat realiseerde.”
Die terughoudendheid was geen kwestie van niet
naar zichzelf willen kijken. Shargawi speelde in zijn
beide speelfilms zelf de hoofdrol, en acteert ook voor
andere regisseurs – recentelijk was hij te zien in The
Guilty (Den skyldige). Het eindeloos naar zichzelf
kijken bij de montage zat hem na al die jaren dan ook
niet meer in de weg, zegt hij. “Ik zie mezelf niet meer
– ik zie gewoon een vent, ik kijk hoe hij acteert,
hoe hij het doet. Het voelt bijna als iemand die
losstaat van mijzelf. Natuurlijk is het persoonlijk,
daar kan ik niet omheen. Het gaat om mijn familie,
mijn vader, dus soms word ik daar emotioneel van.
Maar die emoties vertellen me ook of de film
werkt.”
Het blootleggen van de levens van zijn familieleden, al hun goede én slechte kanten, was de grootste drempel voor de maker. “Niet voor mezelf, maar
omdat ik hen niet voor het blok wilde zetten. De film
is geen afrekening, maar als ik alleen het goede zou
laten zien, kan het niemand wat schelen. Ik heb heel
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RLENGSTUK VAN MIJN EMOTIES’
‘Het is een verhaal
van een familie
met een Arabische achtergrond
in Europa, en dat
verhaal wordt
veel te weinig
verteld. Natuurlijk zijn we compleet anders dan
andere families,
maar ergens
staan we voor alle
Arabisch-Europese families’
OMAR SHARGAWI

vaak getwijfeld of ik de film wel af moest maken. Wat
me er uiteindelijk toe dreef om het wel te doen, is het
feit dat het over meer gaat dan over alleen mijn familie. Het is een verhaal van een familie met een Arabische achtergrond in Europa, en dat verhaal wordt veel
te weinig verteld. Natuurlijk zijn we compleet anders

dan andere families, maar ergens staan we voor alle
Arabisch-Europese families.”
Van dat besef is Western Arabs ook in zijn meest
persoonlijke momenten doordrongen. Hoewel de
pijnlijke momenten in Shargawi’s familie niet altijd
makkelijk zijn om aan te zien, is de grondtoon van de

WESTERN ARABS

Openhartig heethoofd
In de loop van twaalf jaar maakte filmmaker Omar Shargawi deze extreem persoonlijke documentaire, waarin hij aangrijpend
openhartig de familiegeschiedenis en zijn
eigen agressie onderzoekt.
De openingsscène van Western Arabs is meteen raak. Achter het stuur van zijn auto gezeten vertelt Omar Shargawi, in de camera
die op het dashboard staat, hoe hij de dag ervoor zijn jongere broer te hulp probeerde te
schieten na een vaag telefoontje dat diens jas
en telefoon ergens zijn gevonden. “Ik was
bang dat hij in een of andere vechtpartij was
beland”, vertelt Shargawi. En dan, verraderlijk terloops: “Dus ik stak een schaar bij me.
Voor alle zekerheid. Het liep erop uit dat ik

vanmorgen met die schaar mijn broertje
stond te bedreigen.”
Welkom in het leven van Omar Shargawi:
een leven waarin geweld net zo doodgewoon
aanwezig is als de camera, die alles geduldig
vastlegt. Over een collage van archiefbeelden vertelt de filmmaker hoe hij en zijn twee
broers in Denemarken opgroeien met hun
Deense moeder en hun Palestijnse vader, die
zelf als kind uit Haifa werd verdreven, later
als soldaat in het Midden-Oosten vocht en
met zijn oorlogstrauma’s het gezin terroriseert. Door Denen beschouwd als Arabieren,
en door de Arabische vrienden van hun vader
als Denen, moeten Omar en zijn broers grotendeels op eigen houtje hun identiteit zien
te construeren. “Ome Bruce, oom Bronson

film strijdbaarheid. “Zoals ik in de film zeg: ik gebruik
35mm, en geen 9mm, om te proberen een verschil te
maken. Ik heb een camera, geen geweer. Als je die op
de juiste manier gebruikt, met pure intenties, kun je
daarmee een verschil maken in de wereld, daar ben ik
van overtuigd.” 

en oom Clint” worden de rolmodellen; precies het soort archetypische mannen dat ook
de testosterongedreven films bevolkt die
Omar later zelf gaat regisseren.
Dat hij in zijn Tiger Award-winnende debuut Go with Peace, Jamil (2008) zijn eigen
vader castte, legt Shargawi in Western Arabs
uit als een poging om hem via de filmdialoog
de woorden te ontfutselen die hij zo graag
van hem zou willen horen; een surrogaat voor
een vader-zoongesprek. Van zijn onhandige
en tot mislukken gedoemde poging doet hij,
net zo onbevangen openhartig als in die beginscène, verslag; inclusief de frustratie en
de geweldsuitbarstingen die daarop volgen.
Alleen komen die dit keer ook in beeld.
Ik moest de film twee keer kijken, omdat
ik er tijdens de eerste viewing van overtuigd
raakte dat Western Arabs zich als documentaire voordeed, maar dat niet was. Dat Omar
Shargawi een allegorisch verhaal construeerde over de filmmaker Omar Shargawi, een
heethoofd die zichzelf zó niet in de hand

heeft dat hij op de set een van zijn acteurs
een optater verkoopt. Dit kan niet waar zijn,
dacht ik, want als het dat wel is dan laat je
het niet filmen, en als het bij toeval toch is
gefilmd dan ben je zelf de laatste om het te
laten zien. Maar dat is het dus juist met
Shargawi: het móet vastgelegd worden, en
het móet getoond. Twaalf jaar lang filmde hij
en liet hij zich filmen, van Nørrebro tot
Haifa, in een obsessief streven om de geschiedenis van die verbrokkelde, op drift geraakte familie te doorgronden. Het is een extreem persoonlijke queeste die, zoals de titel
suggereert, ook in een universeler licht te bekijken is, en eraan herinnert dat je de oorlog
kunt ontvluchten maar helaas niet bij de
grens kunt achterlaten.
SASJA KOETSIER

WESTERN ARABS

DENEMARKEN/NEDERLAND,

2019 | REGIE OMAR SHARGAWI | 77 MINUTEN |
DISTIBUTIE CINEMA DELICATESSEN | TE ZIEN VANAF 25
APRIL EN OP

picl.nl
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PETER VAN HOUTEN
OVER MIEL-EMILE

‘SOMS WILDE IK
HET REALISME

K APOTMAKEN ’
Jarenlang werkte onafhankelijk
cineast Peter van Houten in
eenzaamheid aan Miel-Emile.
Een mysterieus, maar hartverscheurend eerbetoon aan de
tachtigjarige Miel Raaijmakers.
DOOR GUUS SCHULTING

“Toch een beetje de thuisbasis.” Filmmaker Peter van
Houten kijkt in het persgedeelte van het Filmfestival
van Rotterdam om zich heen. Net als zijn vier eerdere
films beleeft zijn nieuwste creatie Miel-Emile er haar
première. Een spannende gebeurtenis, zeker nadat
zijn vorige film La vie de Jean-Marie in 2015 een verrassend publiekssucces bleek. Het opgewekte portret
van de praatgrage priester Jean-Marie schopte het
zelfs bijna tot de publiekslieveling van het festival,
maar werd op het allerlaatste moment in de publiekspoll voorbijgestreefd. “Dat was een bijzondere ervaring, maar Miel-Emile is echt een andere film. Duisterder, meer mysterieus. Ik ben benieuwd hoe men
hem zal ontvangen.”
Van Houten (1951) is een opvallende verschijning
binnen het Nederlandse filmlandschap. De cineast uit
Breda studeerde schilderkunst en fotografie, maar legde zich vervolgens toe op film. In eerste instantie met
enkele korte werken, maar in 2001 was er zijn lange
speelfilmdebuut The Exposition of Anna Zharkov, een
schilderachtig portret van de zwangere Anna, gefilmd

over enkele jaren en doordrenkt met eigengereide symboliek. Het bleek het startschot voor een reeks eigenzinnige creaties. Opvallende films die Van Houten met
minuscule budgeten, maar in totale vrijheid in elkaar
zet. Hij is regisseur, cameraman, editor en deed tot nu
toe zelfs de distributie in zijn eentje.

CABRILS

Miel-Emile is de eerste van die films met een officieel bioscooproulement, en wederom een echte Van
Houten. Een intrigerende vertelling die je geleidelijk
de belevingswereld van de tachtigjarige Miel Raaijmakers binnenzuigt. Een moeilijk te karakteriseren
film ook, want de documentaire beelden van Miel zijn
soms tot epische proporties uitgerekt of helemaal
van kleur ontdaan. Van Houten voegde zelfs fictieve elementen toe aan de verhaallijn, in de vorm van
symbolisch te interpreteren dierfiguren. Van Houten:
“Ondanks dat het over een echt persoon gaat, heb ik
het realisme soms kapot willen maken. Het gaat mij
om de zoektocht naar filmbeelden die het dubbele
karakter van Miels existentie weten te vangen: broos
en zeer krachtig. Zulk soort vrijheid heb ik me altijd
gepermitteerd, nu dus ook.”
Zijn hoofdpersoon ontmoette Van Houten vijfentwintig jaar geleden, toen hij voor een werkopdracht
in Cabrils kwam, een dorpje in de Franse Pyreneeën.
“Daar bleek een berg te liggen die in 1949 door de Nederlandse beeldhouwer Pierre Raaijmakers gekocht
was. Pierre wilde er een zelfvoorzienend paradijs
stichten. Het werd een tumultueuze tijd, van hard
werken en veel armoede – maar ook van veel geduld en

doorzettingskracht.” Veel van zijn kinderen wonen nog
steeds in de buurt en hebben allemaal een eigen kijk op
die periode. Van Houten had meteen door dat de verhalen er voor het oprapen lagen.

KRACHTENSPEL

Dat leverde eerder al La vie de Jean-Marie op, over
het priesterschap van oudste zoon Jean-Marie. Vader
Pierre was daarin slechts een bijfiguur. Voor de jongere Miel lag dat anders. Miel ging gebukt onder de
tucht van z’n vader, die zijn paradijs met strikte hand
bestierde. Het botste dikwijls, ook omdat ze allebei
een wat halsstarrig karakter hadden. Op latere leeftijd
heeft Miel na een ongeluk een bijna-doodervaring
gehad. Na die ervaring heeft hij al het materiele afgezworen – zijn boerderij, werk, gezin. Alles heeft hij
opzijgezet om in verbondenheid met de natuur zijn
eigen persoonlijke weg te zoeken. In de film toont
Van Houten niet Miels levensverhaal met een chronologie en concrete voorvallen, maar probeert hij het
krachtenveld waarbinnen Miels leven vorm kreeg in
beelden te vangen.
Van Houten: “Enkele van de krachten die in de film
spelen zijn: de vader (schoonheid, autoriteit, dreiging,
macht), de moeder (stroming, afwezigheid ego, verdriet), Miel, adem, rook, vuur, eindigheid, bloemen,
kou, grond, graan, spel, wind, winter. Deze begrippen
deinen, niet als woorden, maar als beelden in de onder- of bovenstroom van de film. Al deze begrippen
worden in het spel gebracht. Er is geen conclusie of
einde in de zin dat één van de begrippen de boventoon
gaat voeren - als een waarheid of oplossing die uitein-
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MIEL-EMILE

De waarden
van het hart
In La vie de Jean-Marie volgde Peter van
Houten een priester van Nederlandse komaf in de Pyreneeën. In Miel-Emile ligt de focus op broer Emile, die vertelt over tegenslagen en levenswijsheid.

delijk boven tafel komt, zodat je de film zou kunnen
samenvatten met: Miel heeft een rijk leven gehad en
komt uiteindelijk tot het inzicht dat… Nee, alles komt
in het spel. Waar de film naartoe beweegt is het besef
dat Miel onderdeel, spiegel is van alle opgeroepen
krachten en beelden. Het krachtenspel heeft de ruimte
gekregen te spelen en Miel speelt erin mee.”

EERBETOON

Net als zijn eerdere films is Miel-Emile het resultaat
van een lange adem. “Het filmen van Miel begon
in 2004 als cameradagboekaantekeningen. Zonder
scenario, doel of belang. Eén keer per jaar bezocht
ik hem gedurende vier weken, maar na enkele jaren
pakte hij mij bij mijn strot en was zijn geduld op. Hij
wilde voor zijn dood dat zijn verhaal naar buiten zou
komen. Ik merkte de afgelopen jaren ook dat hij brozer werd. Hij had het vaak over de dood, schreef me
later dat hij eruit wilde stappen. Toen ben ik met het
materiaal aan de slag gegaan.”
Een jaar lang monteerde Van Houten vervolgens
elke dag, maar het project kwam in een stroomversnelling toen Miel brieven van zijn moeder bleek te
bezitten. “Juist de inhoud van de brieven bleek de
sleutel te zijn waar ik al lang op had gehoopt. Vanwege
de rijkdom van de verschillende perspectieven die
daardoor ontstonden werd de film complex, compleet
en helder.” In de brieven die Miels moeder aan een
vriendin in België schreef, wordt duidelijk hoeveel
het gezin onder de plannen van Pierre te lijden had.
Er was armoede en honger en de geldzorgen liet hij
vooral aan zijn vrouw over. Daarbij was Pierre streng

gelovig en een aanhanger van Augustinus, die vaak
over de erfzonde schreef waarmee de mens geboren
is. Volgens de kerkvader kon dat er alleen met harde
hand uit geslagen worden - iets wat Pierre uit religieuze overtuiging ook deed.
In de film leest Miels dochter Rilke de brieven voor
en verbinden ze Miels huidige levensgevoel met het
verleden. De filosofisch ingestelde Miel praat over het
uittrekken van je lichaam als een jas, of over het zien
van een veld klaprozen als het moment dat ‘alles betekenis krijgt’. Maar lijkt ook in een constante strijd
verwikkeld met krachten uit het verleden. Miel vond
zijn vader een verschrikking en spreekt met gebalde
vuist over hem. Tegelijkertijd bewaart hij alle religieuze
beeldhoudwerken die z’n vader gedurende zijn leven
maakte en gaat daar met veel respect mee om. Het zegt
iets over de eerbied waarmee Miel het leven tegemoet
treedt, ondanks de tegenslagen die hij gekend heeft.
Dat levensgevoel past ook bij de intenties van Van
Houten. “Ik heb Miel verteld dat ik de film maakte om
het bijzondere dat hij doet aan de wereld te tonen. In
een familie van harde werkers wordt hij vaak als het
buitenbeentje gezien, een klaploper. Maar Miel heeft
oog voor de dingen die wij dagelijks missen.”
De film is daarom ook vooral een eerbetoon geworden aan die aandacht voor de wereld, of dat kijken
met je hart zoals Miel het noemt. “Het is zoals Miel
zelf zegt: ‘Op sommige momenten krijgt alles in het
universum een persoonlijke lading of, kan, omgekeerd
gezegd, alles zich in een persoon samenballen en voelt
diegene een wolk die hij ziet bewegen in de wind, bewegen in zijn hart.’” 

Je kunt als filmmaker werelden vol mensen
scheppen om te ontdekken wie we zijn. Je
kunt ook de wereld van één mens laten zien
en zo iets te weten komen over hoe een leven
in elkaar kan steken en proberen uit te puzzelen wat iemand maakt tot wie hij is. In La
vie de Jean-Marie (2015) volgde Peter van
Houten de oude priester Jean-Marie die in de
Pyreneeën vijfentwintig gehuchten onder
z’n hoede heeft. Zijn Nederlandse vader
Pierre Raijmakers had daar in de buurt in
1948 een berg gekocht om er een soort paradijs te creëren terwijl hij aan zijn sculpturen
werkte.
In dezelfde persoonlijke, geduldig observerende stijl was Van Houten ondertussen
ook al bezig met de opnamen voor een
tweede film, over een ander lid van het gezin:
broer Emile. Was het drama in Jean-Marie’s
leven dat hij op jonge leeftijd door zijn grote
liefde werd afgewezen, de nu bijna tachtigjarige Emile had het een stuk zwaarder te verduren. Als jongen en later ook als man. Vader
Pierre stond dan misschien het paradijs voor
ogen, hij was geen vergevende god.
Alleen van tegenslag werd een mens beter,
vond vader, dus hij heerste met oudtestamentische overgave. Brieven van Miels moeder, in voice-over voorgelezen door zijn
dochter Rilke, geven het beeld van een intelligente en gevoelige vrouw die leed onder de
tucht van een tiran. Miel heeft duidelijk een
haatliefde-verhouding met de man. Hij
wilde nooit onder een betonnen plaat begraven worden, grinnikt Emile. En nu ligt hij
onder een betonnen plaat.
Het is niet helemaal duidelijk of het alleen
nieuwsgierigheid is die Peter van Houten
drijft om deze levens te laten zien. Er schuilt
ook iets van liefde of vriendschap in de beelden. Hier nog meer dan in zijn vorige film. In
de manier waarop Miel lange tijd niks hoeft
te zeggen, in de intimiteit die de lens probeert te geven als hij zijn ideeën over het bestaan vertelt. Je voelt ook dat Van Houten
zich bekommert over de tragiek van Emile’s
leven en bewondering heeft voor de persoonlijke groei waarmee hij rust heeft gevonden. Hij leeft naar eigen zeggen volgens
de waarden van het hart.
Die focus op groei en op omgaan met tegenslag, maar ook het oog voor de (prachtige) omgeving geven de film iets spiritueels,
transcendentaals misschien. Dat is misschien wat zoveel mensen aantrok in La vie
de Jean-Marie. Het is niet eens nostalgie die
Van Houten laat zien, want de verhalen lijken
zich bijna buiten de tijd af te spelen. Het zijn
de liefde voor de grond en de aandacht die
door de broers genomen wordt voor mensen,
dieren en dingen die kijkers herkennen en die
Van Houten met zijn geheel eigen stijl volkomen respecteert.
RONALD ROVERS

MIEL-EMILE

NEDERLAND, 2019 | REGIE PETER VAN

HOUTEN | 150 MINUTEN | MOOOV FILM | TE ZIEN VANAF
18 APRIL EN OP
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BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

EEN DOUBLE BILL VAN

FEIT EN FICTIE

De animatiefilm van de Spaanse Salvador Simó, Buñuel in the Laby
rinth of the Turtles, toont the making of van Luis Buñuels live-action
documentaire Las Hurdes (1933). Waar de laatste de vrije loop nam
met de waarheid, is het juist de tekenfilm die alles weer wil rechtDOOR ALEXANDER ZWART
zetten. Samen vormen ze zo een mooie double bill.
In 2000 maakte Ramon Gieling (Johan Cruijff – En
un momento dado; 2004) de documentaire De gevangenen van Buñuel. Hij trok naar Las Hurdes in Spanje
om de bevolking van het gebied Luis Buñuels documentaire Las Hurdes (1933) te laten zien en te vragen
wat ze ervan vonden. In het dertig minuten durende
werk van Buñuel, gefilmd aan het begin van de jaren
dertig van de vorige eeuw, toont de Spaanse cineast
een afgelegen volk in de Spaanse bergen als een freakshow. Tot 1922 was er geen weg die er naartoe leidde
en veel mensen in Spanje wisten niet eens van het gebied af, zo luidden de begintitels. Een documentaire
ingeleid als een donker sprookje.
Toen Gieling met de film naar het gebied trok om te
polsen hoe deze zou vallen, was het ‘alsof hij een bom
onder zijn arm had meegenomen waarvan hij niet
wist wanneer deze af zou gaan’. De bevolking was op
zijn zachtst gezegd not amused: “Kom je ons dezelfde
streek flikken die Buñuel ons geflikt heeft?” De wond
was zeventig jaar na dato nog niet geheeld.
En niet ten onrechte. Buñuel nam het in zijn film
niet al te nauw met de werkelijkheid. Sterker nog, waar

nodig hielp hij de werkelijkheid een handje om zijn
verhaal luister bij te zetten. Zo schiep hij een verhaal
over een geïsoleerde gemeenschap waar incest aan de
orde van de dag was en mensen nog nooit brood hadden gezien (zo kwam de film aan zijn ondertitel ‘Land
zonder brood’). Als de film nu zou uitkomen zou die
een mockumentary worden genoemd. De voice-over
doet aan als een onbetrouwbare verteller, het vertelde
is niet meer te verifiëren. Wat door de bewoners van de
streek als een onrecht voelt, wordt bijna een eeuw later
in Buñuel in the Labyrinth of the Turtles rechtgezet.

DE GETEKENDE WERKELIJKHEID

Waar schilderijen en tekeningen juist door surrealisten als Buñuel werden gezien als een uitgesproken
manier om droom en fantasie tot hun recht te laten
komen, zonder stoorzenders die aan het alledaagse
leven doen denken, doet de animatiefilm Buñuel in the
Labyrinth of the Turtles van Salvador Simó juist het
omgekeerde: de werkelijkheid laten zien.
Gebaseerd op een graphic novel van Fermín Solís
staat deze film namelijk geheel in het teken van de

making-of van Buñuels Las Hurdes. Na animatie als
reconstructie in onder meer Waltz with Bashir (Ari
Folman; 2008) en het onlangs uitgebrachte Another
Day of Life (Raúl de la Fuente, Damian Nenow; 2018)
voegt dit een nieuw hoofdstuk toe aan dit subgrenre:
een animatie over de technische totstandkoming van
een live-action documentaire. In Simó’s film zitten
weliswaar droomsequenties die visueel meteen het
hoogtepunt vormen (broden als tentakels, olifanten
op giraffepoten die door straten marcheren; esthetisch puntje voor de surrealisten), maar daar lijkt het
hier niet om te doen. En als het er wel om te doen is,
dan is het alleen om de werkelijkheid meer kracht bij
te zetten waarin Buñuel, geplaagd door nachtmerries,
verkeerde.
Simó geeft bovenal aan hoe alles inventief in scène
werd gezet door de Spaanse meester, die op het sadistische af te werk ging, vooral naar dieren toe. Simó’s
film werkt daarmee vooral voor wie Las Hurdes heeft
gezien, of pal daarna kijkt.
In het beste geval zou Buñuel in the Labyrinth of the
Turtles (84 minuten) eigenlijk altijd vergezeld moeten
worden door Buñuels oorspronkelijke documentaire
(30 minuten). Aan de lengte zou het niet moeten liggen. Samen vormen ze een compacte double bill over
feit en fictie. Enerzijds toont het hoe serieus animatie
kan worden ingezet, anderzijds is het een lofzang op
de waarheid, waar we het niet al te nauw mee moeten
nemen.
BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE
TURTLES SPANJE/NEDERLAND/DUITSLAND, 2018 |
REGIE SALVA DOR SIMÓ | 84 MINUTEN | MET DE
STEMMEN VAN JORGE USÓN, FERNANDO RAMOS, LUIS
ENRIQUE DE TOMÁS | DISTRIBUTIE PERISCOOP FILM |
TE ZIEN VANAF 18 APRIL EN OP
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L’HOMME FIDÈLE

Trouw aan je ex
Louis Garrels in Parijs gesitueerde drama
L’homme fidèle, over de plotselinge hereniging van twee geliefden, is vooral een nostalgische liefdesverklaring aan de Franse nouvelle vague, en mist hierdoor eigentijdse urgentie en de signatuur van de kunstenaar.
GRÂCE À DIEU

GRÂCE À DIEU

Misbruik zonder ironie
François Ozon staat bekend om zijn stilistische vakmanschap. Per film neemt hij een
ander genre onder handen. Zijn aanklacht
tegen het misbruik van de kerk Grâce à Dieu
is zijn eerste film sinds Sous le sable (2000)
die vrij is van enige ironie. Dat levert misschien wel zijn meest oprechte, maar toch
ook een van zijn meest onbeholpen films op.
De Franse filmer François Ozon levert al ruim
twintig jaar nagenoeg jaarlijks een nieuwe
film af. Ieder jaar een film waarvan de laatste
zo min mogelijk op de vorige lijkt. Zijn stilistische trukendoos reikt van satire (Sitcom,
1998) tot musical (8 femmes, 2002) en van
kostuumdrama (Angel, 2007) tot een kruising
van sociaal-realisme met fantasy (Ricky,
2009). Stuk voor stuk eigen universumpjes
die in de meeste gevallen een ironische knipoog gemeen hebben. Ozon is daarmee een
heen en weer schakelende maker die bewondering afdwingt, maar die door zijn enorme
veranderlijkheid en ironie ook een zekere rusteloosheid en afstandelijkheid oproept. Wanneer krijgen we zijn echte gezicht te zien?
Geen wonder dat een van de acteurs die
hij benaderde voor Grâce à Dieu weliswaar
vereerd was, maar ook huiverig toen hij
hoorde dat het onderwerp van zijn nieuwe
film pedofilie zou zijn. Een begrijpelijke reactie, want engagement kwam nog niet eerder in Ozons oeuvre voor. Hoe zou hij dat
aanpakken? Het in het geheim gemaakte
Grâce à Dieu geeft het antwoord: dat pakt hij
verrassend mild aan. Niet mild in zijn uit-

spraken tegen het misbruik van de katholieke
kerk, waar het hier om gaat. Wel mild in zijn
aanpak. In deze Spotlight 2.0 laat hij al zijn
gebruikelijke franje varen en volgt hij drie
mannen die elk ten prooi zijn gevallen aan
dat misbruik. Daarbij baseert hij zich zowel
qua daders als slachtoffers op de bestaande
zaak rond priester Preynat. Verschil: de daders noemt hij hier bij naam, de inmiddels
volwassen mannen die slachtoffer waren
geeft hij andere namen mee. Als bij een estafetteloop volgt hij deze laatstgenoemden een
voor een, om zo de verschillende manieren
van omgaan met een trauma aan te kaarten.
Deze nogal fragmentarische aanpak zorgt
er bijvoorbeeld voor dat de interessantste en
meest aardse van de hoofdrolpersonen pas
op tweederde van de film in beeld komt. Het
is exemplarisch voor hoe Ozon hier op zoek
is naar een vorm en uiteindelijk eindigt met
middle of the road. Dat Grâce à Dieu desondanks op het filmfestival van Berlijn de Zilveren Beer kreeg toebedeeld, zal vooral zijn
vanwege het belangrijke onderwerp dat hier
wordt aangesneden. Inhoudelijk is het toch
juist Ozons onbeholpenheid die hem voor
eens zo ontroerend maakt: in het licht van
deze pijnlijke actualiteiten verstomt zelfs
zijn ironie.

TE ZIEN VANAF 28 MAART 

OMAR LARABI

L’HOMME FIDÈLE

FRANKRIJK, 2018 | REGIE LOUIS

GARREL | MET LAETITIA CASTA, LOUIS GARREL, LILYROSE DEPP | 75 MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE
ZIEN VANAF 25 APRIL EN OP
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GRÂCE À DIEU

FRANKRIJK, 2019 | REGIE FRANÇOIS

OZON | 137 MINUTEN | MET MELVIL POUPAUD, DENIS
MÉNOCHET, SWANN ARLAUD | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
L'HOMME FIDÈLE

FILM | TE ZIEN VANAF 4 APRIL 

KORT
BON DIEU 2
Philippe de Chauveron | ‘Vier bruiloften en
twee grafkoppen’, was vrij vertaald de slogan
van de Franse multicultikomedie Bon Dieu,
waarin alle vier de vier dochters van echtpaar
Claude en Marie Verneuil met een buitenlandse
man trouwden. Die film was in eigen land een
van de grote publiekstrekkers van 2014, dus een
vervolg kon niet uitblijven. De crisis van de Verneuils zet zich voort als de dochters besluiten
met hun echtgenoten naar hun afgelegen
geboorteplaatsen te verkassen.

Marianne (Laetitia Casta) verrast haar partner Abel (Louis Garrel) op een dag met een
verbluffende mededeling: ze is zwanger, en
niet van hem maar van zijn beste vriend Paul.
Vanaf dat moment lopen de levens van de
twee uiteen: Marianne krijgt met Paul een
zoon, terwijl Abel zijn ex maar niet uit zijn
hoofd kan zetten. Hij blijft in zijn hart trouw
aan de vrouw waarmee hij niet meer samen is.
Acht jaar later zoekt Marianne na de onverwachtse dood van Paul weer toenadering tot
haar ex. Tot weerzin van haar zoon Joseph, die
vindt dat zijn moeder hem ontstolen wordt.
In het appartement van Marianne en Joseph liggen vaders spullen intussen weg te
kwijnen. Het is een ironisch beeld, aangezien
L’homme fidèle voortdurend gaat over de alomtegenwoordige Paul die nimmer in beeld
verschijnt, maar wel onderwerp is van menig
gesprek. Zoals wanneer Abel tijdens een
bedscène aan Marianne vraagt of ze ooit op
dezelfde dag seks had met hem en zijn voormalige boezemvriend. De film had in die zin

ook La femme infidèle kunnen heten, een
knipoog naar Claude Chabrols thriller uit
1969. Chabrol was natuurlijk een van de
meesters uit de Franse nouvelle vague-stroming, waar filmmaker en acteur Louis Garrel
(in navolging van zijn vader Philippe) eindeloos naar verwijst in zijn oeuvre.
Garrel schreef het script met Jean-Claude
Carrière (bekend van samenwerkingen met
Luis Buñuel in de jaren zestig en zeventig) en
laat zijn film in de traditie van Jean-Luc Godard en consorten hevig leunen op voice-
over: de acteurs spelen ingehouden en uiten
hun ware emoties in het commentaar buiten
beeld. En over Godard gesproken: met de introductie van Pauls zusje Eve (Lily-Rose
Depp) ontstaat een driehoeksverhouding die
enigszins doet denken aan diens Bande à
part (1964), of Truffauts Jules et Jim (1962),
maar dan met twee vrouwen en één man.
Garrel betoont zich net als in zijn speelfilmdebuut Les deux amis (2015) een romanticus die dweept met de filmhistorie en daardoor zijn eigen stem nog niet helemaal heeft
gevonden. L’homme fidèle mist de hedendaagse rebelsheid die de films uit de nouvelle
vague destijds zo kenmerkten. Misschien
komt dit wel omdat de kunstenaar Garrel
niets heeft om tegen te ageren.

ervan, maar focust vooral op mensen die er
innerlijke rust of betekenis in hun leven mee
hebben gevonden, en de grote zangers van deze
wereld.

versie is van gebeurtenissen in het leven van de
grootvader van de schrijver.
TE ZIEN VANAF 28 MAART 

TE ZIEN VANAF 28 MAART 

BON DIEU 2

MANTRA: SOUNDS INTO SILENCE
Georgia Wysz | Documentaire over ‘kirtan’, een
uit het hindoeïsme afkomstige, maar in zijn
huidige vorm niet religieuze, vorm van mantra-zingen. De film schetst de geschiedenis

THE AFTERMATH
James Kent | In het Hamburg van net na de oorlog krijgt een Britse officier een geconfisqueerd
huis toegewezen. Hij gaat er met zijn vrouw
wonen, maar neemt de ongebruikelijke stap om
ook de oorspronkelijke eigenaar, een Duitse
weduwnaar, en diens jonge dochter bij hen in te
laten trekken. Oorlogstrauma’s slaan al snel om
in een heimelijke passie. De film is gebaseerd op
de gelijknamige bestseller van Rhidian Brook (in
Nederland uitgegeven als Het Huis in Kreiss Pinneberg), die op zijn beurt een gefictionaliseerde

MANTRA: SOUNDS INTO SILENCE
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Wat als de
revolutie bij je
aanbelt?
THE HUMMINGBIRD PROJECT

THE HUMMINGBIRD PROJECT

Schatrijk in een milliseconde
Kim Nguyen roept het genre van de nerdy
heist film in het leven met The Hummingbird Project, over twee neven met een megalomaan plan voor maximaal financieel
gewin.
“Zijn wij nou David of Goliath?”, vraagt Anton op een gegeven moment. Zijn neef Vincent stelt hem gerust: ja hoor, zij zijn David
die het opneemt tegen de moloch van het financiële systeem. Maar helemaal zeker van
zijn zaak klinkt ook Vincent niet, en tegen
het eind lijkt wat hij doet meer op een Don
Quichotachtig belagen van windmolens –
wat in Vincents geval betekent: met een kettingzaag een zendmast te lijf.
Zo speelt Kim Nguyen in The Hummingbird
Project (de slotfilm van het afgelopen Filmfestival Rotterdam) constant een spel met
formaten. Deze zevende speelfilm van festivallieveling Nguyen is een berovingsfilm,
maar dan over twee enorme nerds. Vincent en
Anton hebben suffe kantoorbaantjes in de financiële sector, maar werken in het geniep
aan een plan dat hen in één klap schathemelrijk moet maken. Het idee is even simpel als
megalomaan: een glasvezelkabel van zo’n
1600 kilometer, in een rechte lijn van de aandelenbeurs in Kansas naar New York. Die
rechte lijn levert ze één milliseconde tijdswinst op bij het binnenhalen van data – zo
lang als de vleugelslag van een kolibrie, vandaar de titel – en met die milliseconde voorsprong kunnen ze miljarden binnenhalen.
De grootste troef van The Hummingbird

Project is zijn cast. Jesse Eisenberg speelt als
Vincent prachtig in op het typetje van de
koppige mastermind dat hij al minstens
vanaf The Social Network (2010) opbouwt,
maar speelt hier de versie die niets voor elkaar krijgt. En het is perfecte anti-typecasting om de boomlange adonis Alexander
Skarsgård de nerveuze programmeur Anton
te laten spelen – Skarsgård scheerde er zelfs
zijn hoofd voor kaal. Het feest is compleet
met Salma Hayek, die op het randje van
schmierend een maffiabaas maakt van de
CEO die door het dappere duo in de luren
wordt gelegd.
Om het gapende gat tussen de grootse
ambities van de neven en de piepkleine tijdswinst die hun plan oplevert te visualiseren,
heeft ook de film een ongrijpbaar gevoel van
schaal. In de montage verbindt Nguyen
grootse overzichtsshots aan close-ups van
minuscule details, en met herhaalde slowmotion shots benadrukt hij hoe kort een
milliseconde eigenlijk is. Het resultaat is een
manische, bij vlagen hilarische nerdy heist
movie, die tussen de regels door maar weer
eens duidelijk maakt hoe krankzinnig ons financiële systeem is.
JOOST BROEREN-HUITENGA

THE HUMMINGBIRD PROJECT

CANADA/

BELGIË, 2018 | REGIE KIM NGUYEN | 110 MINUTEN | MET
JESSE EISENBERG, ALEXANDER SKARSGÅRD, SALMA
HAYEK | DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILM | TE ZIEN
VANAF 21 MAART 

Zou Us het succes van Jordan Peele’s waanzinnige Get Out evenaren of zou zijn tweede
film tegenvallen, wat ze in Amerika de ‘so
phomore slump’ noemen. Us laat zien dat
Peele’s ideeën nog lang niet zijn uitgeput.
In 1986 gaat Addy met haar ouders naar de
kermis op het strand van Santa Cruz. Ze
dwaalt af, loopt het spiegelpaleis in – maar
niet elke verdubbeling komt door een spiegel. Wat er daar precies gebeurt blijft lang
onduidelijk, maar traumatisch was het zeker.
In het heden laat Addy zich toch overtuigen
om terug te keren naar dat strand met haar
man, zoon en dochter. Die avond staat er opeens een familie op de oprit van het vakantiehuisje – een vrouw, een man, een jongen
en een meisje.
De döppelganger is een vertrouwde figuur
in horror. Iemand die helemaal op je lijkt,
maar toch niet. Iemand waarvoor geen plaats
is, omdat die plaats al bezet is – of is er juist
voor jou geen plaats meer? Het komt ook niet
als een verrassing dat Jordan Peele in de opvolger van Get Out (2017) dubbelgangers
centraal stelt: in die film vochten meerdere
geesten over een lichaam, in deze zijn het
juist lichamen die vechten om een gedeeld
bewustzijn – om bestaansrecht.
Met Get Out leverde Peele een doordachte
horrorfilm, die zijn kennis van het genre etaleerde en een heel heldere metaforische lading had: complex genoeg om lang te bestuderen en herkenbaar genoeg zodat elke kijker
er wel iets van mee kreeg. Je voelde een grote
bewijsdrang: Peele, destijds vooral bekend
van zijn sketches met collega Keegan Michael Key, wilde duidelijk geen enkele steek
laten vallen bij zijn debuut.
Us is niet minder ambitieus. Toch lijkt het
wel alsof Peele door het succes van Get Out
iets meer ontspannen is geworden – met een
onvolmaakte maar fascinerende film als resultaat. De plot zit goed in elkaar maar heeft
rafelige randjes: een onthulling laat in de film

THE CLOVEHITCH KILLER
Duncan Skiles | Don lijkt het Amerikaanse prototype van de “hoeksteen van de samenleving”-
man: vrijwilliger bij de kerk, steun en toeverlaat
voor zijn dorpsgenoten in Kentucky, leider bij de
scouting. Maar dan stuit zijn tienerzoon op een
verzameling gewelddadige beelden verstopt in
het schuurtje en begint hij zijn vader ervan te
verdenken een seriemoordenaar te zijn.

FIGHTING WITH MY FAMILY
Stephen Merchant | Komische sportfilm, losjes
gebaseerd op het werkelijke leven van Saraya
Bevis, een jonge Britse die onder de artiestennaam Paige een succes werd in het Amerikaanse show-worstel-circuit. De film werd
geproduceerd daar Dwayne ‘The Rock’ Johnson,
zelf ook een WWE-alumnus, die zichzelf in een
bijrol vrolijk op de hak neemt.

TE ZIEN VANAF 28 MAART 

TE ZIEN VANAF 4 APRIL 

COLD CASE HAMMARSKJÖLD
Mads Brügger | “Het is of ’s werelds grootste
moordmysterie, of de meest krankzinnige complottheorie aller tijden.” Docu-provocateur
Brügger (The Ambassador) onderzoekt de raadselachtige dood in 1961 van de Zweedse VN-secretaris Dag Hammarskjöld, maar stuit gaande-

PET SEMATARY
Dennis Widmyer & Kevin Kolsch | Deze nieuwe
verfilming van het gelijknamige boek van
horrormaestro Stephen King arriveert vrijwel
exact dertig jaar na de eerste, inmiddels klassieke adaptatie. De plot is ongewijzigd: na een
familietragedie maakt een rouwende vader

COLD CASE HAMMARSKJÖLD

weg op een veel groter complot dan zelfs hij had
verwacht. Lees de recensie op filmkrant.nl
TE ZIEN VANAF 4 APRIL 

laat sommige puzzelstukjes op hun plek vallen maar zorgt ook voor veel nieuwe vragen.
De thematiek is ook minder makkelijk te
duiden. Het gaat nog steeds (ook) over ras,
maar wat wil het nou precies zeggen? Is het
de bedoeling dat de openingstekst je doet
denken aan de Underground Railroad? Zijn
de verwijzingen naar Bijbelvers Jeremiah
11:11 een grapje – met Peele als wrede god die
zijn personages van alles aandoet – of moeten we de film echt zo nihilistisch lezen?
Het knapste is misschien nog dat Peele al
deze vragen weet te verpakken in een vlotte,
enge, vermakelijke film die ook prima zal bevallen zonder al het gemaal achteraf. Hij
weet goed een unheimisch gevoel op te wekken, maar ook de spanning precies op het
juiste moment met een goed geplaatste grap
te doorbreken – Elizabeth Moss heeft overduidelijk plezier in haar bijrol. Ook in het gebruik van muziek zit humor, vooral in hoe
“Fuck Tha Police” van N.W.A. wordt ingezet.
Binnenkort begint een nieuwe revival van
The Twilight Zone. Met Jordan Peele als gastheer en verteller, zoals Rod Serling dat vroeger was. Us laat zien dat hij waarschijnlijk
prima in die rol zal passen.
HEDWIG VAN DRIEL

US

VERENIGDE STATEN, 2019 | REGIE JORDAN PEELE |

116 MINUTEN | MET LUPITA NYONG’O, WINSTON DUKE,
ELIZABETH MOSS, SHAHADI WRIGHT JOSEPH, EVAN
ALEX | DISTRIBUTIE UPI | TE ZIEN VANAF 21 MAART 

US

onverstandig genoeg gebruik van de raadselachtige krachten van de dierenbegraafplaats
achter zijn huis.
TE ZIEN VANAF 4 APRIL 

SHAZAM!
David F. Sandberg | Het filmuniversum van
stripgigant DC, met helden als Batman, Superman en Wonder Woman, wordt aangevuld met
een lichtvoetiger titel. Een opstandige weesjongen krijgt aan het goddelijke grenzende krachten wanneer hij het magische woord “Shazam!”
uitspreekt. Overigens staat de held in de originele stripverhalen ook bekend als Captain Marvel, maar die titel was in filmland al vergeven
aan DC’s grootste concurrent Marvel.
TE ZIEN VANAF 4 APRIL 

FROM THE AWARD-WINNING SCREENWRITER OF

VANAF 21 MAART TERUG IN DE BIOSCOOP

ZIN

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je
te kopen, vaak voor miljoenen dollars.

Bi o Va ka nt i e oord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro

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

www.stichtingbio.nl
Pau l R u v en & Mari an B atav i e r

LEES HETG!
VANDAA

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

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

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

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

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

Een uitgave van de Theatrebookshop;
vanaf half september daar verkrijgbaar voor €19,95.

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

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

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat
zinnetje maar goud is.

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

FILM
IDEE
hoe verzin
je het?
hoe verkoop
je het?
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Paul Ruven & Marian Batavier
IEDEREEN!
KAN HET
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GRANT

WILBY

HUGH

CALL ME BY YOUR NAME
JAMES

COHEN MEDIA GROUP PRESENTS
THE MERCHANT IVORY PRODUCTION OF
E.M. FORSTER’S

M AU R I C E

NEW 30 THANNIVERSARY 4K RESTORATION

DIRECTED BY JAMES IVORY PRODUCED BY ISMAIL MERCHANT
SCREENPLAY BY JAMES IVORY AND KIT HESKETH-HARVEY

D e F i l m k ra nt steunt het
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WAJIB

Verwarrende
gevoelens
De innemende roadmovie Wajib is een op
diverse festivals bekroond vader-zoonverhaal dat laat zien hoe politiek het leven van
iedereen beïnvloedt.
De jonge Palestijnse architect Shadi is een
nieuw leven in het buitenland begonnen. Na
jaren keert hij terug om, zoals een Palestijnse
traditie wil, samen met zijn vader de uitnodigingen voor de bruiloft van zijn zuster rond
te brengen. “Hoe is het in Amerika”, vraagt
iemand hem. “Nee, ik woon in Italië”, corrigeert Shadi beleefd. Hij ontdekt dat zijn vader een beetje heeft opgeschept en om indruk te maken ook heeft rondverteld dat zijn
zoon een dokter is. Het is het begin van
groeiend ongemak in deze innemende roadmovie in low-budgetstijl, die op een onopvallende manier toch opvallend is.
De meeste Palestijnse films spelen zich

WAJIB

immers af op de West Bank of in Gaza. Maar
Annemarie Jacir (Salt of This Sea), die het
verhaal losjes baseerde op een soortgelijke
trip waar ze zelf getuige van was, koos voor
Nazareth, een plaats met een grote Arabische gemeenschap in Israël zelf. Bovendien
blijkt al snel dat het hier om christelijke Palestijnen gaat, al speelt religie geen rol in dit
aanvankelijk lichtvoetige, met tragikomische noten doorsneden vader-zoonverhaal.
Politiek blijft ogenschijnlijk op de achtergrond, maar het gekibbel is een mooie manier om te laten zien hoe de spanningen onvermijdelijk ieders leven binnensluipen.
Wanneer Shadi zich in een eethuisje ergert

aan twee Israëlische soldaten probeert zijn
vader zijn aandacht af te leiden.
Aanvankelijk dreigt Wajib wat lang te blijven hangen in al die ontmoetingen en kleine
schermutselingen. Met als running gag de
pogingen van de (gescheiden) vader om zijn
zoon op beschikbare vrouwen te attenderen.
Daarbij hardnekkig negerend dat Shadi al
een vriendin in Italië heeft. Maar ja, dat is de
dochter van een PLO-strijder. Zij zal nooit
naar Israël mogen komen.
Maar vooral dankzij de sterke karaktertekening en het prachtige spel van de acteurs –
ook in werkelijkheid vader en zoon – is het
uiterst herkenbaar hoe misplaatste ver-

wachtingen, onbegrip en heimelijke bewondering elkaar in de weg zitten. Daarnaast
heeft dit universele verhaal een extra Palestijnse dimensie. Shadi is in het veilige buitenland heel principieel en idealistisch gebleven. Zijn vader, een leraar met hoop op
promotie, schikt zich tot ergernis van Shadi
pragmatisch naar de Israëlische regels en
vindt zijn zoon een snob.
Gaandeweg krijgt deze impressie van het
alledaagse Palestijnse leven een serieuzere
inslag. Dan komt niet alleen een andere bron
van spanning in deze gebroken familie aan
het licht, maar luchten vader en zoon ook
eindelijk echt hun hart. In de opmaat naar
een ontroerende, bijna woordloze ontknoping wint Wajib duidelijk aan kracht. Zo gaat
dit kleine familiedrama op een bijna terloopse maar overtuigende manier hand in
hand met een genuanceerde schets van de
verwarrende gevoelens in deze Palestijnse
gemeenschap.
LEO BANKERSEN

WAJIB

PALESTINA/FRANKRIJK/DUITSLAND/

COLOMBIA/NOORWEGEN/QATAR/VAR, 2017 | REGIE
ANNEMARIE JACIR | 96 MINUTEN | MET MOHAMMAD
BAKRI, SALEH BAKRI | DISTRIBUTIE MOOOV | TE ZIEN
VANAF 28 MAART EN OP

picl.nl



DRØMMELAND

Uit het hamsterwiel
“Stap uit de tredmolen!” roept bijna-kluizenaar Nils ons toe vanuit zijn hut in Noorwegen. Zelf wil hij zich terugtrekken uit de wereld. Maar hij wil ook gezien worden.
Nils verbrandt zijn paspoort. Voor de camera,
want anders ziet niemand zijn daad van verzet. De zestigjarige Noor is het “misbruik van
de overheid, de banken en bedrijven” zat. Hij
wil een vrij en onafhankelijk leven leiden,
zonder bemoeienis van de “mainstream
maatschappij” en overheden. Zonder paspoort en officiële identiteit vertrekt hij naar
een hut in Tessungdalen, tussen Oslo en Bergen, om een zelfvoorzienend leven te leiden
dat draait om de basis: eten en slapen. Weer
moeite doen voor de gewone dingen, en zo
meer levenskracht krijgen. Onbereikbaar zijn
in een genetwerkte wereld. Zelf je volgende
stap bepalen, zonder dat Google dat voor je
doet. In zijn blote kont jaagt hij op een rendier, waarna hij het vlees in een rugzak propt.

MASHA EN DE BEER 2
Oleg Kuzovkov | Een tweede Nederlands
gesproken filmversie van een van oorsprong
Russische animatieserie over een beer die het
liefst rust wil en de onstuitbare Masha die van
het ene avontuur in het andere belandt.

Maar excentriek is hij niet. Hooguit valt hij
flink uit tegen dierenbeschermers die zijn
dode paard inspecteren, of snauwt hij naar
onbekende bezoekers die na een joviale ontvangst ineens al te gezellig doen in zijn hut.
Aan de muur van de hut hangt zijn mobieltje, dat een steeds grotere rol gaat spelen
in zijn sobere leven. Zijn vriendin-op-afstand Marit hangt vaak aan de lijn en hij
post er online gedichten, levenswijsheden
en ervaringen mee. Want bijna niemand wil
onopgemerkt zijn leven slijten, ook Nils
heeft een verhaal nodig waarmee hij zijn leven vormgeeft. En misschien ook wel zin
geeft.
De interessante vraag die als een donderwolk boven de documentaire Drømmeland
(‘dromenland’) hangt, is of autonomie ook
kan doorslaan. Nils stapte uit het hamsterwiel om zelf zijn tred te bepalen. Maar je kunt
nog zo onafhankelijk willen zijn, de meesten
van ons willen ook gezien worden. Dus zo zit

HELLBOY
Neil Marshall | Wat oorspronkelijk werd ontwikkeld als nieuw deel in de reeks films van regis-

TE ZIEN VANAF 10 APRIL 

DRØMMELAND

de teruggetrokken Nils nog met een elastiekje
vast aan de wereld. Ook cameraman Rogier
Timmermans en documentairemaker Joost
van der Wiel zijn in de hut aanwezig, zodat
Nils in ieder geval tijdens de opnames niet alleen is geweest. Zo is de film zelf een bewijs
voor de paradox dat jezelf losmaken van de

seur Guillermo del Toro over een half-demoon
die het kwaad bestrijdt (de eerste twee verschenen in 2004 en 2008), werd in plaats daarvan een reboot. Naar verluid had Mike Mignola,
de schrijver van de alternatieve comics waarop
de films zijn gebaseerd, dit keer een steviger
hand in de ontwikkeling.
TE ZIEN VANAF 11 APRIL 

MISSING LINK
Chris Butler | In deze tijden van computeranimatie houdt de Amerikaanse studio Laika
bewonderenswaardig stug vol in het maken van
films in stop-motion. Dat kost tijd: Missing
Link, over een stel avonturiers die stuiten op
een wel zeer beschaafde oermens, is pas de
vijfde film van de studio sinds hun meesterlijke
eersteling Coraline uit 2009.
TE ZIEN VANAF 10 APRIL 

HELLBOY

LE GRAND BAIN
Gilles Lellouche | Een groep licht depressieve
en/of aan midlife-crisissen lijdende en/of werkloze mannen van middelbare leeftijd vind een
nieuwe doel in het leven... door te gaan synchroonzwemmen. Dit echte verhaal van een
Zweedse zwemgroep sprak zo tot de verbeelding, dat niet alleen deze Franse verfilming
maar tegelijkertijd ook een Britse variant werd

maatschappij vaak pas betekenis krijgt als iemand het gezien heeft.
MARISKA GRAVELAND

DRØMMELAND

NEDERLAND, 2019 | REGIE JOOST

VAN DER WIEL | 73 MINUTEN | DISTRIBUTIE AMSTEL
FILM | TE ZIEN VANAF 28 MAARTEN OP

picl.nl



gemaakt, al wordt die voorlopig niet in Nederlands uitgebracht. Lees de recensie op filmkrant.nl
TE ZIEN VANAF 11 APRIL 

LITTLE
Tina Gordon | Net als in haar scenario voor
What Men Want vorige maand past Tina Gordon
(hier scenarist én regisseur) opnieuw een
bekende formule toe (hier: een volwassene
vindt zichzelf plotseling in het lichaam van een
kind), maar dan met een zwarte vrouw in de
hoofdrol.
TE ZIEN VANAF 11 APRIL 

THE WHITE CROW
Ralph Fiennes | Het is om moeilijk verklaarbare
redenen blijkbaar Noerejev-jaar: volgende
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GLORIA BELL

Zo gaat het er echt aan toe met
daten (als je boven de 50 bent)
In deze shot-voor-shot remake van Sebastián Lelio’s eigen Chileense film Gloria
(2013), is het nu de sprankelende Julianne
Moore die indruk maakt als de onafhankelijke Gloria Bell.

GLORIA BELL

Ze lijkt haar leventje prima op orde te hebben. De vijftiger Gloria is overdag druk met
haar baan of kersverse kleinkind, ’s avonds
staat ze graag op de dansvloer in vrijgezellenclubs. Ze is dan wel alleen, maar kan goed
samen zijn met zichzelf. Ze oogt ontspannen
GLORIA BELL
FILMSCHUUR HAARLEM,
6 APRIL 14.00 UUR, SASJA KOETSIER

maand verschijnt een documentaire over de
gevierde Russische balletdanser, maar nu eerst
de door acteur Ralph Fiennes geregisseerde
biopic, over de tijd die de jonge danser in Parijs
doorbracht, onder het wakend oog van de KGB.
TE ZIEN VANAF 11 APRIL 

als ze luidkeels in de auto meezingt met Olivia Newton-John. Maar hoewel Gloria dapper koers probeert te houden in haar leven,
vangen we soms een glimp op van een diepere tristesse. Ze heeft geen grote problemen, meer een onbestemd gevoel dat, naarmate ze ouder wordt, niet meer weg te
stoppen is. Toch stelt Sebastián Lelio het ouder worden niet voor als probleem. Hij filmt
haar vooral in alledaagse situaties, waardoor
we door een kier kunnen meekijken naar
haar leven. Het maakt van Gloria iemand van
vlees en bloed, die kijkers zullen herkennen.
Lelio maakte na zijn Oscarwinnende Una
mujer fantástica en Disobedience een shotfor-shot remake van zijn eigen Chileense
film Gloria uit 2013. Na actrice Paulina García is het nu de sprankelende Julianne Moore
die indruk maakt als de gescheiden Gloria
Bell. Als ze een ongemakkelijke romance begint met een man die ze aan de bar oppikt
(een kwetsbare John Turturro), raakt de
zorgvuldige balans in haar leven verstoord.
Met de liefdesaffaire komen ook de pijnlijke
momenten, zoals tijdens een desastreus verlopen tripje naar Las Vegas. Toch maar beter
alleen blijven dan? Ze heeft niet echt een
man nodig om haar leventje te leiden. Is het
het waard, al die rompslomp rond het leren
kennen van een man met de nodige bagage,
die nog met één been in zijn vorige relatie
staat en wiens romantische pogingen vooral
wat onbeholpen aandoen? Gloria Bell gaat
verder dan het moment dat ze ‘elkaar hebben’, en is zo een welkome aanvulling in een
tijd waarin First Dates en datingapps de
beeldvorming rond het aanknopen van
nieuwe relaties bepalen. Zo gaat het er echt
aan toe, lijkt Lelio te willen zeggen, en die realiteitszin geeft Gloria Bell (de film en de
vrouw) haar kracht.
MARISKA GRAVELAND

GLORIA BELL CHILI/VERENIGDE STATEN, 2018 |
REGIE SEBASTIÁN LELIO | 102 MINUTEN | MET JULIANNE
MOORE, JOHN TURTURRO, MICHAEL CERA, BRAD
GARRETT | DISTRIBUTIE THE SEARCHERS | TE ZIEN
VANAF 4 APRIL 

GOD ONLY KNOWS

GOD ONLY KNOWS

Niet wéér een
bos paastakken
Een overspannen broer en twee zussen zitten verstrengeld in een verstikkende relatie. De humor van God Only Knows zit in de
terloopse opmerkingen en geweldige dialogen, waarachter de vraag schuilt hoe je iemand echt helpt.
Eerder speelden ze al exen in Mijke de Jongs
indrukwekkende film Tussenstand (2007),
nu weten Marcel Musters en Elsie de Brauw
opnieuw als geen ander een gespannen sfeer
te scheppen als broer en zus in God Only
Knows. Broer Thomas zit overspannen thuis
aan de pillen en ziet het somber in voor de
wereld. “Onze hele tijd is gevaarlijk. De
chaos is begonnen, het wordt heel donker!”
roept hij wanhopig vanaf de bank waar hij
niet vanaf te slaan is. Zus Doris heeft zich als
een moeder over hem ontfermd – een deken
van zorg die de hulpeloos ogende Thomas
zich graag laat welgevallen. Maar die hem
ook verstikt. Als Doris opgewekt-opdringerig met een bos paastakken en veel te veel
fruit binnenkomt, wordt haar “getetter”
hem ineens te veel. Haar overbezorgdheid
werkt ook zus Hannah (Monic Hendrickx) op
de zenuwen. Zij vindt dat het pamperen van
Thomas hem niet verder helpt en dat de zorg
van Doris voortkomt uit haar lege-nestsyndroom.
De humor – en de passieve agressie – zitten in de terloopse opmerkingen tussen de
drie. Hoe de twee zussen quasi-hartelijk
“oké doeg!” tegen elkaar roepen aan het eind
van een korzelig telefoongesprek. Of hoe

CIRCUS NOËL
Dennis Bots | Jeugdfilm over de jonge Karo, die
als ze wegloopt van huis om haar scheidende
ouders te ontlopen terechtkomt in een rondreizend circus en daar allerlei wilde avonturen
beleeft.

TE ZIEN VANAF 11 APRIL 

WONDER PARK
Dylan Brown | Computeranimatie voor jongere
kijkers over het meisje June, die tot haar verwondering terechtkomt in het pretpark dat ze in
haar slaapkamer bij elkaar fantaseerde.
TE ZIEN VANAF 17 APRIL 

AFTER
Jenny Gage | 50 Shades of Gray begon als een
fanfiction-verhaal over de Twilight-films. Maar

MARISKA GRAVELAND

GOD ONLY KNOWS

NEDERLAND, 2019 | REGIE

MIJKE DE JONG | MET ELSIE DE BRAUW, MARCEL
MUSTERS, MONIC HENDRICKX, ILLIAS ADDAB | 88
MINUTEN | DISTRIBUTIE CINEMIEN | TE ZIEN VANAF 4
APRIL 

meisje dat als een blok valt voor een jongen over
wie ze misschien niet genoeg weet.
TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

BAANTJER HET BEGIN
Arne Toonen | De Nederlandse cinema krijgt zijn
eigen reboot met deze nieuwe versie van recher
cheur De Cock (met cee-oo-cee-kaa), hier een
broekkie in het roerige Amsterdam van de jaren
tachtig. De film is een voorloper op een serie die
later dit jaar door RTL wordt uitgezonden.

TE ZIEN VANAF 17 APRIL 

THEY SHALL NOT GROW OLD
Peter Jackson | Na zes films in het Lord of the
Rings-universum en andere grootse effectenspektakels zet regisseur Peter Jackson zijn
technische kunde op een heel andere manier in
voor deze documentaire die archiefbeelden uit
de Eerste Wereldoorlog op een unieke manier
tot leven brengt. Lees de recensie op filmkrant.
nl

Doris zogenaamd complimenteus zegt: “Wat
goed van jou. Écht goed”, als Hannah eindelijk eens Thomas bezoekt, waarmee Doris eigenlijk zegt dat Hannah veel te weinig langskomt en alleen maar aan zichzelf denkt.
Achter die geweldige dialogen, in samenspel met de acteurs ontstaan, schuilt de
vraag hoe je iemand echt helpt en wat zorg
voor elkaar eigenlijk betekent. Net als in
Tussenstand wisselt de film van perspectief,
waarbij de broer en zussen afwisselend heerlijk onuitstaanbaar en kwetsbaar zijn. Degene die hulp geeft of nodig heeft, verschuift
ook gedurende de film. Wie zorgt voor wie?
Doris is heus niet altijd altruïstisch, want
ook zij roept vermoeid als Thomas er weer
eens een potje van maakt: “Zet de kraan
maar open, dan kunnen wij weer dweilen.”
Duidelijk is dat oude patronen zich herhalen. Thomas blijft net als vroeger alle aandacht naar zich toetrekken, Doris weet feilloos anderen een schuldgevoel aan te praten
met passief-agressieve opmerkingen, en
Hannah blijft lange tijd de stoere vrouw die
zich niet wil laten kennen.
God Only Knows speelt tijdens de paasperiode, zodat de film ook wat religieuze verwijzingen heeft naar grotere begrippen als
verraad, genade en een nieuw begin. Maar
bovenal houdt Mijke de Jong het klein in dit
kamerspel, want zoals Doris al wanhopig-geruststellend zegt als Thomas weer
eens flipt: “Wij zijn de wereld in het klein en
die moet goed zijn.” Zo houden ze de grote
wereld behapbaar, ook al woeden in de kleine
variant daarvan net zoveel stormen.

AFTER

het kan altijd nog gekker: After is gebaseerd op
de gelijknamige jeugdroman die op zijn beurt
begon als fanfiction over de tienerjongensband
One Direction. Dat heeft verder dan weer niets
te maken met het verhaal, over een tiener-

TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

CATS: OP ZOEK NAAR KATTOPIA
Gary Wang | Eerlijk oversteken: Prooi van Dick
Maas, waarin een leeuw rondraast door
Amsterdam, draaide afgelopen weken in China,
dus Nederland krijgt er een Chinese kattenfilm
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MARIO

Homo in de voetballerij:
‘kan zij niet je vriendin spelen?’
Het aangrijpende voetbaldrama Mario onderzoekt de redenen waarom aanstormend
talent Mario beter in de kast kan blijven.
Niet uit schaamte, maar omdat zijn directe
omgeving zoveel in zijn carrière heeft geïnvesteerd. Dat zet je toch niet zomaar op het
spel?
Dat ze elkaar gaan krijgen weet je vanaf hun
eerste ontmoeting. De voetbaltalenten Mario (Max Hubacher uit Der Hauptmann) en
Leon (Aaron Altaras) worden half ontbloot
aan elkaar voorgesteld in de kleedkamer van
de Zwitserse profclub FC St. Pauli. Mario is
er de aanvoerder van de selectie onder de
eenentwintig, Leon is de nieuweling uit
Hannover. Net als de rest van het team staan
ze aan het begin van hun laatste jeugdseizoen. Wie nu niet goed presteert ligt eruit,
wie opvalt kan doorstromen naar het eerste

elftal met een profcontract. En waar zijn
teamgenoten zich al druk maken over Leons
kansen op een basisplaats, maakt Mario
schuchter oogcontact. Een eerste moment
van toenadering.
Mario, een braaf verteld maar onderhuids
broeiend drama, zit vol met deze onuitgesproken momenten. Wanneer Mario en Leon
per toeval huisgenoten worden, laat de Zwitserse veteraanregisseur Gisler (wiens eerder
films soortgelijke thema’s aansneden) ze eerst
een lange tijd om elkaar heen draaien. De
nachtelijke onrust en ontwijkende blikken
tijdens het gamen zijn mooi getroffen en liefelijk gespeeld. Langzaamaan groeien de twee
naar de bevrijdende kus toe. Met dezelfde
terloopsheid introduceert regisseur Gisler de
alledaagse homofobie op de voetbalclub. “Hij
speelt als een homo,” schreeuwt een medespeler achteloos wanneer een kans gemist

wordt en ook de machospelletjes in de kleedkamer blijken constante momenten van vernedering voor Mario en Leon.
Interessant aan de film is de manier
waarop Mario’s homoseksuele identiteit vervolgens verweven blijkt met zijn professionele carrière. Langzaamaan krijgen zijn
teamgenoten wind van de relatie. Dat begint
met kleine pesterijen op het veld, maar neemt
al snel meer dreigende vormen aan: vervelende briefjes, chantagepogingen, een dildo
in een sporttas. Het wordt zo’n onhoudbare
situatie dat Mario en Leon naar de clubleiding stappen. Die vind ‘uiteraard niets mis
met de relatie’ maar heeft ‘liever niet’ dat het
naar buiten komt. Er is al veel geïnvesteerd in
de carrières van de twee en dat moet voor alle
partijen niet op het spel komen te staan. Mario’s gehaaide spelersmakelaar begint met het
oog op een profcontract meteen met inperken
van de imagoschade: “Die beste vriendin van
je, kan die niet je girlfriend spelen? Het zou je
imago ten goede komen.”
Zo wordt de relatie van Mario en Leon iets
wat steeds verder gemanaged moet worden
door derden. Het dilemma dat de film vervolgens presenteert, is in hoeverre ze daarin
mee kunnen gaan. Met alle zakelijke belangen blijkt dat een ingewikkelde existentiële

THUNDER ROAD

Authentiek verdriet en hufterigheid
Je moet maar durven: een film naar een geweldige Bruce Springsteen-song noemen.
De Amerikaanse regisseur Jim Cummings
slaagt glansrijk met zijn empathische portret van een mentaal instabiele dertiger die
weggelopen lijkt uit een Springsteen-song.
Wie Springsteen zegt, zegt Amerikaanse ar-

THUNDER ROAD

voor terug. Wel van een heel ander kaliber, deze
jeugdfilm over een jong kitten die verdwaalt
raakt en zijn vader die hem probeert te vinden.
TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

HEINZ
Piet Kroon | Nog meer kattenanimatie, maar
dan expliciet niet voor kinderen: deze verfilming
is even grofgebekt en recalcitrant als de klassieke stripverhalen van René Windig en Eddie de
Jong. Toch is de centrale missie dezelfde: de
onverantwoordelijke Heinz leert tegen heug en
meug verantwoordelijkheid nemen als hij zijn
zoon Bever kwijtraakt.
TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

THE CURSE OF LA LLORONA
Michael Chaves | Horrorproducent James Wan

beidersklasse. Zijn songs bezingen het lot
van blue collar-Amerika, veroordeeld tot
buffelen en bikkelen en het gevoel dat het
geluk altijd harder loopt dan zijzelf. Anders
gezegd: Springsteens songs gaan over de
achterkant van de American Dream, dat
ideologische verzinsel dat een klassensamenleving moet verdoezelen. Nee, wees niet
bang: de indiefilm Thunder Road is geen politiek pamflet. Het is zelfs geen politieke
film, maar heeft wel een sociaal-politieke
resonantie. Het sleutelwoord is empathie,
beter gezegd, het gebrek eraan in de Amerikaanse samenleving. Dat moet je wel willen
zien, want je kunt de film ook afdoen als een
tragikomisch individueel portret van een
politieman met een zenuwinzinking.
Oké, vooruit met de geit, eerst iets over de
plot. De ruim tien minuten (!) durende openingsscène zet de toon van de tragikomedie.
We zien politieman en dertiger Jim, (voortreffelijke Jim Cummings, die naast acteren
en regisseren ook het script schreef) op de
begrafenis van zijn moeder een toespraak

houden. Vergeet alle begrafenistoespraken
uit eerdere films, want dit is anders: Jim
voelt zich schuldig omdat hij als jonge knul
zijn moeder het bloed onder nagels vandaan
treiterde, springt associatief van de hak op
de tak, barst geregeld in tranen uit en wil als
hommage aan zijn moeder Springsteens
Thunder Road, haar lievelingslied, laten horen. Als de cassetterecorder weigert, maakt
hij een verdrietige wanhoopsdans op de onhoorbare song. Geen alledaagse begrafenistoespraak, maar Jims authentieke verdriet
ontroert.
Na deze schurende openingsscène, waarbij je niet weet of je moet lachen of huilen,
komen we er snel achter dat Jim met nog een
drama moet leren omgaan: zijn vrouw is bij
hem weg en wil de voogdij over hun dochtertje niet met hem delen. Jims stress is zijn
chef niet ontgaan; hij heeft hem voor een
week naar huis gestuurd. Het wordt geen
kalm weekje.
De perfect uitgebalanceerde tragikomedie
Thunder Road gaat over een man die door-

voegt een nieuwe loot toe aan zijn uitdijende
Conjuring-universum met deze spookhuisfilm
rond La Llorona, oftewel de huilende vrouw, een
geestverschijning die gevangen zit tussen
hemel en hel en het sindsdien voorzien heeft op
kinderen.

GEHEIM AGENT MARNIE
Christoph Lauenstein | De kattenpret houdt
niet op deze maand: in deze jeugdfilm raakt de
naïeve huiskat Marnie onverwachts verzeild in
een diefstalmysterie op de boerderij. Kolder
gegarandeerd.

TE ZIEN VANAF 18 APRIL 

TE ZIEN VANAF 25 APRIL 

AVENGERS: ENDGAME
Anthony & Joe Russo | Een jaar geleden eindigde Avengers: Infinity War ermee dat de helft
van de mensheid werd weggevaagd door
ultieme bad guy Thanos. In dit directe vervolg
moet alles op alles worden gezet om die ramp
ongedaan te maken. Gelukkig werd vorige
maand in Captain Marvel een tijdreizende held
geïntroduceerd in het Marvel-universum.

LE JEU
Fred Cavayé | Een vriendengroep van drie stelletjes en een single man, spreekt tijdens een
diner af al hun inkomende berichten en telefoontjes met elkaar te delen Dat sterke basisgegeven van het Italiaanse Perfetti sconosciuti
sprak internationaal danig tot de verbeelding:
deze Franse versie is een van de maar liefst
zeven remakes die er inmiddels van gemaakt
werden, van Korea tot Mexico en van Grieken-

TE ZIEN VANAF 24 APRIL 

koorddans, die afstevent op een hartverscheurend einde waarin Mario steeds verder
verstrikt raakt in het web van halve waarheden en leugens dat uit naam van zijn carrière
gesponnen is. Verstikkend, alsof langzaamaan de lucht uit zijn leven getrokken wordt.
Is ’t het waard geweest?
GUUS SCHULTING

MARIO

ZWITSERLAND, 2018 REGIE MARCEL GISLER

MET MAX HUBACHER, AARON ALTARAS, DORO MÜGGLER
119 MINUTEN DISTRIBUTIE ARTI FILM TE ZIEN VANAF 28
MAART EN OP

picl.nl



MARIO

draait, waarbij de vraag opkomt hoe we hem
moeten beoordelen. Een paar dingen zijn
duidelijk. Door iedereen te vriend te willen
houden en altijd mooi weer te spelen (“Everything is fine”) onderdrukt Jim zijn gevoelens en emoties. Dat hij praten over problemen onzin vind (“Dat heeft nog nooit
iemand geholpen”) zegt veel over zijn kortzichtige opvatting van mannelijkheid. Het
resultaat is een rommelende vulkaan. Maar
er is ook een andere kant: op één collega na
leeft Jim in een kille, cynische omgeving. Dat
iemand zijn begrafenisdans heeft gefilmd en
online gezet om te laten zien wat voor mafketel hij is, is van een ongelofelijke hufterigheid. Nog treuriger is dat velen hem door die
uiting van authentiek verdriet inderdaad als
een halve idioot zien. Uit zo’n emotioneel
afgestompte omgeving kun je inderdaad
maar beter weggaan. In de woorden van
Springsteen in Thunder Road: “Come take
my hand/We’re riding out tonight to case
the promised land.”
JOS VAN DER BURG

THUNDER ROAD

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE

JIM CUMMINGS | MET JIM CUMMINGS EN NICAN
ROBINSON | 92 MINUTEN | DISTRIBUTIE SEPTEMBER
FILM | TE ZIEN VANAF 28 MAART 

land tot China. Nu hopen dat deze Franse versie
dat gegeven minder zouteloos uitwerkt dan het
origineel.
TE ZIEN VANAF 25 APRIL 

JOOST BROEREN-HUITENGA

LE JEU
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Agenda

Programmagegevens voor de Filmkrant van mei moeten vóór
vrijdag 19 april (schriftelijk of per e-mail agenda@filmkrant.nl)
bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 2 mei en loopt
t/m woensdag 4 juni.

ALKMAAR

ALMERE

4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 |
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de
website voor het actuele programma  The Aftermath ma 1 apr 21.00 |

4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

di 2 apr 18.50 | wo 3 apr 18.40 | Arctic
ma 1 apr 20.50 | di 2 apr 21.40 | wo 3
apr 15.15 | Lazzaro felice ma 1 apr
20.30 | di 2 apr 18.40 | wo 3 apr 21.05
| A Private War ma 1 apr 18.40 | di 2
apr 21.05 | wo 3 apr 19.00 | Thunder
Road ma 1 apr 18.50 | di 2 apr 21.15 |
wo 3 apr 20.55 | Sauvage di 30 apr
19.00 | Film & boek Mademoiselle de
Joncquières di 16 apr 19.00 | Movies
That Matter Acusada di 9 apr 19.00 |
Muziek in film The Boat That Rocked
di 2 apr 19.00

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reserveren 0546-850 264 | filmhuisalmelo.nl  Beautiful Boy wo 3 apr,

20.15 | Cold War vr 5 apr, 20.15 |
Green Book vr 12 apr 14.00 en 20.15 |
Mary Queen of Scots vr 29 mrt 14.00
en 20.15 | Das schweigende Klassenzimmer wo 10 apr 20.15 | The
Wife vr 26 apr 14.00 en 20.15 | Wildlife wo 1 mei 20.15 |

bibliotheek

Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 |
denieuwebibliotheek.nl/
hetnieuwefilmhuis  At Eternity’s

Gate za 30 mrt 14.00 | vr 29 mrt en di
2 apr 19.30 | wo 3 apr 10.00 | If Beale
Street Could Talk vr 5 apr en 9 apr
19.30 | wo 10 apr 10.00 | Minding the
Gap di 23 apr 19.30 | wo 24 apr 14.00
| Sunset vr 26 apr en di 30 apr 19.30 |
wo 1 mei 14.00 | Vice vr 12 apr en di 16
apr 19.30 | za 13 apr 14.00 | wo 17 apr
10.00

ALMERE HAVEN
4 Corrosia
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl  The Ancient Woods, vr 5 apr

11.00 en 20.00 | Burning, vr 12 apr
11.00 en 20.00 | De Matthäus Missie
van Reinbert de Leeuw, vr 19 apr
11.00 en 20.00 | My Generation, vr
26 apr 11.00 en 20.00 | O brother,
where art thou?, di 9 apr 20.00 |

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl/filmhuis  Un amour impossible

do 25 apr en za 27 apr 20.00 | di 30
apr 13.30 | At Eternity’s Gate vr 26
apr, ma 29 apr en di 30 apr 20.00 | zo

28 apr 14.30 | Capharnaüm do 18 apr
en vr 19 apr 20.00 | di 23 apr 13.30 |
Colette ma 1 apr en wo 3 apr 20.00 |
di 2 apr 13.30 | The Favourite do 4
apr, za 6 apr en wo 10 apr 20.00 | di 9
apr 13.30 | Green Book do 18 apr
13.30 | ma 22 apr 14.30 | za 20 apr,
ma 22 apr en di 23 apr 20.00 | The
Old Man and the Gun di 2 apr 20.00 |
Stan & Ollie vr 12 apr, ma 15 apr en di
16 apr 20.00 | zo 14 apr 14.30 | Struinen in Park Zegersloot za 27 apr
14.00 | za 27 apr 15.30 | Styx do 4 apr
13.30 | vr 5 apr, ma 8 apr en di 9 apr
20.00 | Werk ohne Autor do 11 apr, za
13 apr en wo 17 apr 20.00 | di 16 apr
13.30

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033‑422
6555 | lievevrouw.nl | Programma
wordt wekelijks aangevuld, zie
website  The Aftermath wo 3 apr

14.15 | Bon dieu 2 wo 3 apr 16.30 |
Dirty God do 25 apr 12.00 | Dogman
zo 14 apr 14.15 | Drømmeland ma 1
apr 19.00 | Gloria Bell do 4 apr 12.15 |
God Only Knows do 4 apr 14.15 |
Grâce à Dieu do 4 apr 12.00 | La
grand bain do 11 apr 14.00 | zo 14 apr
12.00 | L’homme fidèle do 25 apr
14.15 | Le jeu do 25 apr 12.15 |
Miel-Emile di 23 apr, 19.45 | La
nostra vita ma 15 apr 19.45 | Het
Pärt gevoel ma 8 apr 19.00 | za 27
apr 12.00 | A Private War wo 3 apr
12.00 | Sauvage ma 8 apr 20.30 | La
terra dell’abbastanza do 18 apr
19.00 | They Shall Not Grow Old do 11
apr 12.00 | Vox Lux do 18 apr 12.00 |
The White Crow do 11 apr 16.30 | Arts
in Cinema Canaletto & The Art of
Venice za 13 apr 12.00 | Caravaggio:
The Soul and the Blood di 16 apr
19.00 | Cinesingle Le grand bain zo
14 apr 12.00 | Filmcursus di 9 apr di
apr en di 23 apr, 19.30 | Gay Film
Sauvage te zien op zo of di | Klassieker Une giornata particolare za 13
apr 17.00 | La vita è bella wo 17 apr
19.00 | Movies That Matter Acusada
ma 8 apr 19.15 | Nederlandse Filmnacht Dirty God zo 19 apr 20.00 |

Filmkijken voor een betere wereld
Klein maar fijn. Zo doet het International Film Festival Gorinchem

(IFFG) het. De derde editie van het
festival (11 t/m 14 april) telt ruim
twintig arthousefilms. De meeste
zijn eerder te zien geweest, maar
een paar beleven hun première op
het festival.
Altijd spannend, een nieuw
filmfestival beginnen, want na de
enthousiaste eerste editie is het de
vraag of er toekomst in zit. Vorig
jaar beantwoordden de organisatoren van het International Film
Festival Gorinchem die vraag met
een hartgrondig ja. In de tweede
editie vertoonde het festival geen
zeven films, zoals in de eerste editie, maar achttien. Dit jaar is het
met 21 films nog weer wat groter
geworden. Ook fijn: iedereen is
welkom, want in de deftige doelstelling van het festival staat dat
het bedoeld is ‘voor burgers uit alle
lagen van de bevolking, ongeacht
hun sekse, geaardheid, geloofsovertuiging of afkomst’. Ook zet
het festival nogal hoog in met wat
het beoogt. Het doel is ‘het verrui-

men van de blik van bezoekers’
door het ‘aanbieden van films met
mondiale, sociale en ecologische
thema’s’. Zulke films dragen bij
‘aan begrip, ruimte voor elkaar en
een gezonde samenleving’. Filmkijken voor een gezonde samenleving: wie wil dat niet!?
Achter de gedragen doelstellingen schuilt een nuchter en plezierig festival dat zich afspeelt in drie
sfeervolle theaters in de oude binnenstad: Theater De Vijfzinnen,
Theater Peeriscoop en Theater ’t
Pand. Te zien is een selectie van de
beste arthousefilms uit het afgelopen jaar. Daaronder natuurlijk
Roma, waarmee Alfonso Cuarón

CAPHARNAÜM

de Oscar voor beste regisseur won,
en Capharnaüm (Nadine Labaki),
winnaar van de publieksprijs op
het filmfestival van Rotterdam.
Een paar andere titels: Las heraderas (Marcelo Martinessi), Woman
at War (Benedikt Erlingsson),
Another Day of Life (Raúl de la
Fuente), Leto (Kirill Serebrennikov), Pájaros de Verano (Christina
Callejo en Ciro Guerra) en Wajib
(Annemarie Jacir).
Naast de best-of-films van vorig jaar zijn er in aanwezigheid van
de regisseurs drie Nederlandse
premières van internationale
films. De Letse (jeugd)film Paradize ’89 (Madara Dislere) kijkt door
de ogen van twee zusjes naar de
politieke en sociale turbulentie in
1989 in Letland. In Zer (Kazim Öz)
gaat een Turkse jongen, die in New
York woont, op zoek naar zijn roots
in Turkije. In het Peruviaanse Los
Vientos del Sur (Franco Garcia)
blikken een opa en zijn kleindochter, die elkaar vijftien jaar niet hebben gezien, terug op de kronkelige
IFFG.NL
familiebanden.

Only Knows vanaf do 4 apr | Mantra:
Sounds of Vision vanaf vr 29 mrt (do
28 mrt met optreden) | Mario vanaf
do 28 mrt | Yomeddine vanaf do 18
apr | Nog te zien Werk ohne Autor |
Posoki | Deutsches Kino Landrauschen di 30 apr 19.00 | Hoe lees ik een
film? Yomeddine di 16 apr 19.00 |
Sacha Polak Dirty God, Hemel, Zurich en Nieuwe Tieten 18 apr | Het
Schimmenrijk Hans Beerekamp eert
recent overleden filmpersoonlijkheden zo 14 apr 17.00 | World Press
Photo Festival Citizenfour, Bellingcat en Annie Leibovitz: Life Through
a Lens 11 t/m 13 apr
4 Kriterion

Regisseur te gast Miel-Emile di 23
apr | Royal Opera House Faust di 30
apr 19.45 | La forza del destino di 2
apr 19.15 | di 16 apr 12.00 | Viva l’italia De toorts ma 15 apr 18.30

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 |
Informatie: 020-553 5151 | Reservering: 020-553 5100 | debalie.nl/
cinema  The Art of the Symphony
za 6 apr 12.00 | Cold Case Hammarskjöld do 4 apr 19.00
4 Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419
| filmhuiscavia.nl  Jonas Mekas

(tribute) do 25 apr 19.00 | Oncle
Bernard, a Counter-Lesson in Economics vr 5 apr en do 11 apr, 20.30 |
Pilgrim (korte films) do 4 apr 20.30 |
Shakedown za 13 apr en vr 19 apr
20.30 | Ten Canoes vr 26 apr en| za
27 apr 20.30 | Transformation Game
(performance) za 13 apr 14.00
4 Cinecenter

Lijnbaansgracht 236 | 020-623
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl |
Programmering is onder voorbehoud  Gloria Bell vanaf do 4 apr |

Grâce à Dieu vanaf do 4 apr | The
White Crow vanaf do 11 apr | Le grand
bain vanaf do 11 apr |
4 Eye Filmmuseum

IJpromenade 1 | 020-589 1400 |
eyefilm.nl  Cinema Stadsleven di

30 apr 19.15 | Notes from Aleppo di
30 apr 21.15 | Restored & Unseen
Dillinger è morto ma 22 apr 19.00 |
Themroc ma 8 apr 19.00 | Shell
Shock An Evening with Broomberg &
Chanarin di 23 apr 19.15 | An Evening
with Omer Fast vr 5 apr 19.15 | The
Act of Killing zo 28 apr 19.00 | Airplane! wo 3 apr 21.30 | La Casa Lobo
di 16 apr 21.15 | ma 22 apr 16.30 |
Catch-22 di 23 apr 21.00 | Combat
Shock vr 26 apr 20.30 | A Couple of
Down and Outs zo 21 apr 16.00 |
Crazy wo 3 apr 11.00 | Dheepan ma 1
apr 13.30 | First Blood za 6 apr 16.45
| Hiroshima mon amour zo 28 apr
11.00 | Jacob’s Ladder vr 5 apr 13.30 |
ma 8 apr 21.15 | Johnny Got His Gun
ma 22 apr 21.30 | Let There Be Light
zo 7 apr en zo 21 apr 19.00 | The
Manchurian Candidate za 6 apr 19.15
| Meiro Koizumi Shorts di 9 apr 19.15
| Mrs. Dalloway wo 3 apr 19.15 | New
Homeland za 6 apr 14.30 | Of Men
and War ma 8 apr 13.00 | Samouni
Road zo 21 apr 11.15 | wo 24 apr 19.15 |
Voir du pays vr 5 apr 11.00 | zo 7 apr
21.00 | Waltz With Bashir wo 24 apr
21.30 | Zomer zonder mama ma 29
apr 19.15 | This Is Film! Meet Me in St
Louis: Colour in Film wo 3 apr 15.30 |
Het zakmes: Restoration Laboratories wo 10 apr 15.30 | Legende des
Ondines: Silent Cinema wo 24 apr
15.30
4 FC Hyena

Aambeeldstraat 24 | 020-363 8502 |
fchyena.nl  Baantjer: het begin
vanaf do 18 apr | The Beach Bum
vanaf do 28 mrt | Thunder Road
vanaf do 28 mrt | Vox Lux vanaf do 18
apr | A Female Direction L’une chante l’autre pas do 4 apr 20.30 | Food &
Film Les saveurs du palais ma 22
apr 19.30
4 Het Ketelhuis

Westergasfabriekterrein | Pazzanistraat 4 | 020-684 0090 | ketelhuis.nl  Baantjer: het begin vanaf

do 18 apr | C’est ça l’amour vanaf do
28 mrt | Dirty God vanaf do 25 apr |
Drommeland vanaf do 28 mrt | God

Roetersstraat 170 | 020‑623 1709 |
kriterion.nl  Ash Is Purest White

Maar het echte
genie van de film
is de manier waarop dat scenario
bezield is: met ironie en met liefde,
met camerabewegingen die het
verhaal omhelzen,
en de zon uit je
ogen houden zodat je de schaduwen kunt zien.
Lazzaro felice is
een van de eerlijkste en inspirerendste films die
ik ken.
Dana Linssen in de Filmkrant

vanaf do 28 mrt | Cold Case Hammarskjöld vanaf do 4 apr | A Private
War vanaf do 28 mrt | Wajib vanaf do
28 mrt | After Midnight Knife +
Heart elke zaterdagnacht in april
Klassieker Willy Wonka & the Chocolate Factory zo 31 mrt 14.30 | |
Kriterion Unheard Das Kabinett des
Dr. Caligari vr 29 mrt 21.00 | Movies
That Matter Acusada wo 10 apr
19.30
4 Lab111

Arie Biemondstraat 111 | 020-616
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl

Ambacht in Beeld Film Festival Carmine Street Guitars zo 31 mrt 15.00 |
Set in Stone zo 31 mrt 21.00 | Le trésor d’angoulême di 2 apr 21.00 | The
Knit Doll wo 3 apr 18.30 | Indigo True Blue do 4 apr 18.30 | Mad about
Hats do 4 apr 21.00 | Female Frame
À ma soeur wo 17 apr 21.30 | Antonia zo 7 apr 19.00 | wo 24 apr 21.30 |
Un beau soleil intérieur do 11 apr en
zo 28 apr 16.30 | Belle do 11 apr 21.30
| di 23 apr 18.30 | La ciénaga ma 8
apr 18.30 | Clueless za 20 apr 19.00
| Daisies wo 24 apr 19.00 | Fish Tank
za 13 apr 21.30 | Frida wo 10 apr en
ma 29 apr 19.00 | A Girl Walks Home
Alone at Night vr 19 apr 16.00 | Girlhood wo 3 apr en do 18 apr 19.15 | I
Am Not a Witch vr 5 apr 19.15 | za 20
apr 16.30 | Lady Bird vr 12 apr 19.00
| Marie Antoinette zo 14 apr 19.00
| Mustang di 2 apr 21.15 | wo 17 apr
19.15 | vr 26 apr 16.30 | Oh Lucy! ma
1 apr en za 13 apr 19.15 | Orlando do
18 apr en ma 22 apr 19.00 | Pariah
vr 5 apr 21.30 | Persepolis di 9 apr
21.30 | The Piano ma 15 apr 21.30 |
zo 28 apr 19.00 | Que horas ela volta? zo 21 apr 16.30 | Raw zo 7 apr
21.30 | vr 26 apr 19.00 | Vagabond za
6 apr en di 30 apr 19.00 | We Need
to Talk About Kevin di 16 apr 19.00 |
Panorama: A Journey into the World Beyond 2001: A Space Odyssey za
13 apr 18.30 | di 30 apr 21.00 | Arrival vr 5 apr 19.00 | do 25 apr 21.30 |
Blade Runner vr 19 apr 19.00 | Blade Runner 2049 za 6 apr en vr 19 apr
21.30 | Ghost in the Shell (1995) do
18 apr 21.30 | Mad Max: Fury Road
wo 10 apr en za 20 apr 21.30 | wo 17
apr 19.00 | Nausicaä of the Valley in
the Wind ma 15 apr 19.00 | La planète sauvage ma 22 apr 21.30
4 The Movies

Haarlemmerdijk 161 | 020-638
6016 | themovies.nl  Gloria Bell do

4 apr | God Only Knows do 4 apr |
Grâce à Dieu do 4 apr | La grand bain
do 11 apr | Royal Opera House Faust
di 30 apr 19.45 | La forza del destino
di 2 apr 19.15 | Arts in Cinema Tintoretto: A Rebel in Venice di 2 apr 19.30
en wo 3 apr 17.00 | Young Picasso 25
apr | Klassieker Fail Safe do 25 apr
4 Rialto
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Rialto in april
Klassiek: Paths of Glory

Op 11 april gaat Peter Jacksons
veelgeprezen WO I-documentaire
They Shall Not Grow Old in première, ook in Rialto. Reden temeer
om Stanley Kubricks WO I-meesterwerk Paths of Glory uit 1957 nog
eens te vertonen. (16/4)
Cracking the Frame: The Price of
Everything

Tegenwoordig worden er ongekende bedragen neergelegd voor

ADVERTORIAL

kunstwerken. Zijn ze dat ook echt
waard? Deze documentaire onderzoekt de marktmechanismes in het
wereldje van de kunst. Ingeleid
door Rob Driessen (Tussen Kunst
en Kitsch). (17/4)
Schrijvers in het donker: Joost de
Vries over Sideways

Hoe kijkt een schrijver naar film?
Joost de Vries (o.m. Clausewitz)
vertelt wat hij in Alexander Payne’s Sideways ziet – een verhaal
van liefde, vriendschap én wijn.
RIALTOFILM.NL
(19/4)

tern Arabs vanaf do 25 apr | The
White Crow vanaf do 11 apr | Yomeddine vanaf do 18 apr | Arts In Cinema
Tintoretto: A Rebel In Venice zo 7 apr
11.00 | vr 12 apr 14.30 | di 23 april
19.00 | Cracking The Frame Being
Frank: The Chris Sievey Story wo 24
apr 19.15 | Filmnacht Dirty God do 11
apr 21.00 | Gay Film Special Sauvage za 20 apr 17.00 | Gelders doek Een
mix van (korte) Gelderse films en
nagesprekken met de makers. di 16
apr 19.30 | Klassiekers Call Me By
Your Name wo 3 apr 20.45 | vr 19 apr
16.00 | Hope and Glory zo 28 apr
13.00 | ma 29 apr 19.00 | Howards
End di 16 apr 13.30 | zo 21 apr 13.30 |
Maurice vr 29 mrt 15.45 | di 9 apr
20.45 | wo 24 apr 18.45 | Movies
That Matter Acusada wo 17 apr 19.15
| Special A Star Is Born - Extended zo
31 mrt 11.00

ASSEN
PATHS OF GLORY

Ceintuurbaan 338 | 020‑676 8700 |
rialtofilm.nl  Cracking the Frame

The Price of Everything wo 17 apr
19.30 | Nederlandse filmnacht Dirty
God (i.s.m. La Riot) ma 15 apr 21.00 |
Schrijvers in het donker Joost de
Vries met Sideways do 18 apr 19.00 |
Specials 24 Hour Party People di 2
apr 19.15 | za 13 apr 16.45 | Als twee
druppels water di 30 apr | Fish Tank
za 6 apr 17.00 | di 9 apr 19.15 | Paths
of Glory di 16 apr | The Return di 23
apr
4 Studio/K

Timorplein 62 | 020-692 0422 |
studio-k.nu | Raadpleeg de website
voor het reguliere programma
Baantjer: het begin vanaf do 18 apr
| The Beach Bum vanaf do 28 mrt
| Gloria Bell vanaf do 4 apr | Grâce à Dieu vanaf do 4 apr | Thunder
Road vanaf do 28 mrt | Vox Lux vanaf do 18 apr
4 Filmtheater De Uitkijk

Prinsengracht 452 | 020-223 2416 |
uitkijk.nl  Chantal Akkerman Je,

tu, il, elle di 9 apr 22.00 | Jeanne
Dielman di 2 apr en di 30 apr 21.00 |
News From Home di 23 apr 22.00 |
Les Rendez-Vous d’Anna di 16 apr
22.00 | Michelangelo Antonioni
drieluik L’avventura wo 3 apr 21.00 |
vr 12 apr 15.00 | L’eclisse wo 17 apr
21.00 | vr 26 apr 15.00 | La notte wo
10 apr 21.00 | vr 19 apr 15.00
4 Zuid-Afrikahuis

Keizersgracht 141-C | 020-624
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl  Verskietender ster do 25 apr

19.30

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

Ash Is Purest White vanaf do 11 apr
| C’est ça l’amour vanaf do 18 apr |
Cold Case Hammarskjöld vanaf do
4 apr | Dirty God vanaf do 25 apr |
Gloria Bell vanaf do 4 apr | God Only
Knows vanaf do 4 apr | Grâce à dieu
vanaf do 4 apr | Le grand bain vanaf do 11 apr | Leto vanaf do 18 apr |
Miel-Emile vanaf do 18 apr | Posoki vanaf do 25 apr | Sofia vanaf do
18 apr | The White Crow vanaf do 11
apr | They Shall Now Grow Old vanaf do 11 apr | Thunder Road vanaf do
25 apr | Boek & film Le semeur di 23

4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 |
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.00
en zaterdag om 15.00  Arctic ma 29

apr 19.30 | Dag van autisme Life,
Animated di 2 apr 19.00 | Klassieker Maurice ma 1 apr 15.00 | Movies
That Matter Acusada di 9 apr 20.00
| Specials Mantra: Sounds Into Silence (Paasontbijt + optreden) zo 21
apr 11.00 | Gerard Richter Painting
zo 21 apr 15.15

apr en di 30 apr | Nos Batailles ma 8
apr, di 9 apr en za 13 apr | Das schweigende Klassenzimmer ma 15 apr,
di 16 apr en za 20 apr | Something
Useful ma 22 apr, di 23 apr en za 27
apr | Werk ohne Autor 30 mrt | Wildlife ma 1 apr, di 2 apr en za 6 apr

ARNHEM

BERGEN

4 Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1 | 088‑190
0666 | focusarnhem.nl  The After-

4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 |
cinebergen.nl  The Aftermath do 11

math vanaf do 28 mrt | Ash Is Purest
White vanaf do 28 mrt | Bon Dieu! 2
vanaf do 28 mrt | Bunuel in the
Labyrinth of the Turtles vanaf do 18
apr | Cold Case Hammarskjöld vanaf
do 4 apr | Dirty God vanaf do 25 apr |
Gloria Bell vanaf do 4 apr | God Only
Knows vanaf do 4 apr | Grace à Dieu
vanaf do 4 apr | L’homme fidèle
vanaf do 25 apr | Le grand bain vanaf
do 11 apr | Le jeu vanaf do 25 apr |
Leto vanaf do 18 apr | Mario vanaf do
28 mrt | Miel-Emile vanaf do 18 apr |
A Private War vanaf do 28 mrt | Sofia
vanaf do 4 apr | They Shall Not Grow
Old vanaf do 11 apr | Thunder Road
vanaf do 28 mrt | Vox Lux vanaf do 18
apr | Wajib vanaf do 28 mrt | Wes-

Kort en goed
Go Short behoeft nauwelijks nog

introductie, want het festival van
de korte film is in elf jaar een begrip
geworden in de Nederlandse filmwereld. Tussen 3 en 7 april zijn in
Lux in Nijmegen ruim 130 geselecteerde films te zien.
Wie Go Short ooit heeft bezocht, weet wat hem te wachten
staat: een dynamisch en gezellig
festival zonder poeha. Het festival,
dat dit jaar twintigduizend bezoekers verwacht – een unicum voor
een festival van korte films – volgt
in de elfde editie de vertrouwde
succesvolle weg. De Europese
competitie is zoals altijd het hart
van het festival. Het telt om precies te zijn 59 films. Er zijn films
van talentvolle nieuwe makers,
maar ook films die al op prestigieuze festivals als Cannes en Venetië te zien waren. Zoals Hector Malot: The Last Day of the Year van de
Griekse Jacqueline Lentzou. Deze

apr, za 13 apr en zo 14 apr | Bon Dieu 2
di 2 apr, 2 do 4 apr, wo 3 apr en za 6
apr | Grâce à Dieu do 11 apr, ma 15 apr
en wo 17 apr | Le grand bain di 30 apr,
do 18 apr, do 25 apr, ma 22 apr en za
27 apr | Green Book vr 5 apr, wo 3 apr
en zo 7 apr | Pájaros de verano di 2
apr, ma 1 apr en zo 7 apr | Sakawa do
4 apr | Tea with the Dames wo 10 apr
en zo 7 apr | Thunder Road ma 8 apr,
vr 5 apr en za 6 apr | Werk ohne Autor
wo 10 apr

BOLSWARD
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuisbolsward.
nl  Bohemian Rhapsody do 18 apr
maker, die vorig jaar in Cannes
werd uitgeroepen tot meest veelbelovende filmtalent, is een van de
twee hoofdgasten van het festival.
De Hongaar Bálint Kenyeres is de
tweede. Zijn werk werd vorig jaar
geselecteerd voor het festival van
Locarno. Beide gasten zijn op het
festival aanwezig.
Naast de Europese competitie is
er de Nederlandse competitie en
een studentencompetitie van Europese filmscholen. Ook de (artistieke) muziekvideo treedt in het
strijdperk, want ook voor deze
films is er een competitie. Over
muziekvideo’s gaat het ook in het

HECTOR MALOT

20.00 | The Leisure Seeker do 4 apr
20.00

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

Tintoretto: A Rebel in Venice di 16
apr 19:30 | vr 5 apr 14.00 | Young
Picasso zo 28 apr 10.30 | Belcrum
bios jackie di 2 apr 20.00 | Lady Bird
di 16 apr 20.00 | The Post di 30 apr
20.00 | Best of IDFA zo 14 apr 11.00 |
Boek in beeld Le semeur ma 15 apr
19.30 | Filmclub vr 5 apr 10:30 |
Klassiekers Autobiography of a
Princess ma 8 apr 19.00 | Heat and
Dust ma 15 apr 19.00 | Howards End
ma 29 apr 19.00 | Maurice ma 22 apr
19.00 | Shakespeare-Wallah ma 1
apr 19.00 | Ontbijtfilm zo 28 apr
10.45 | Royal Opera House Faust di
30 apr 19.40 | La forza del destino di
2 apr 19.10 | Woensdagdocu Being
Frank: The Chris Sievey Story wo 24
apr 19.20 | De Matthäus Missie van
Reinbert de Leeuw wo 10 apr 19.00 |
Free Solo wo 3 apr 19.20 | Nu verandert er langzaam iets wo 17 apr
19.20

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 |
filmhuisbussum.nl  Ash Is the

Purest White do 28 mrt 20.00 | vr 29
mrt 20.40 | ma 1 apr 19.30 | vr 5 apr
18.15 | zo 7 apr 14.35 | Bon Dieu 2 do
28 mrt 20.30 | vr 29 mrt 14.40 | za
30 mrt 21.15 | ma 1 apr en ma 15 apr
18.45 | za 6 en vr 19 apr 12.30 | zo 7
apr 15.20 | ma 8 apr 14.00 | do 11 apr
15.45 | vr 12 apr 15.50 | zo 14 apr
12.40 | za 20 apr 21.30 | zo 21 apr
16.15 | C’est ça l’amour vr 29 mrt
12.45 | za 30 mrt 19.00 | zo 31 mrt
20.00 | di 2 apr 16.00 en 21.20 | do 4
apr 15.45 | di 9 apr 21.00 | Can You
Ever Forgive Me vr 29 mrt 12.30 | di 2
apr 13.15 | wo 3 apr 14.15 | za 6 apr
12.45 | Cold Case Hammarskjöld do
11 apr 20.35 | vr 12 apr 21.05 | zo 14
apr 17.05 | vr 19 apr 16.25 | di 23 apr
21.00 | wo 24 apr 20.15 | Drømmeland vr 12 apr 12.45 | za 13 apr 18.55 |
zo 14 apr 12.30 | di 16 apr 19.00 | The
Favourite za 30 mrt 12.45 | vr 5 apr
12.30 | ma 8 apr 21.30 | ma 15 apr

verdiepingsprogramma over de rol
van videoclips in de Nederlandse
muziekindustrie. Nieuw is de
twaalf films tellende competitie
voor VR-films. Zij lopen uiteen van
animatie tot documentaire en van
kunstfilm tot muziekvideo.
Speciale aandacht is er met drie
programma’s voor heden en verleden van de Hongaarse korte film.
De sterke Hongaarse traditie in
korte films bewees zich twee jaar
geleden nog eens met de Oscar
voor beste live-action korte film
voor Sing (Mindenki) van Kristóf
Deák. In de bijna 30 minuten durende film ontdekt een nieuwe
leerling op school de duistere
waarheid achter het succes van het
schoolkoor.
Wie verder wil kijken dan de
schone schijn op Instagram en Facebook moet het themaprogramma Happiness niet overslaan,
waarin films vragen stellen over de
(digitale) zoektocht naar liefde en
geluk.
GOSHORT.NL

Het is vermoedelijk niet bedoeld
als traditionele
sciencefiction,
maar eerder een
metafoor voor het
menselijk bestaan. Sommigen
vergeleken High
Life met het werk
van Tarkovski. Zelf
moest ik denken
aan het einde van
de wereld in Von
Triers Melancholia. Toch geeft de
film soms ook de
indruk van een
losse verzameling
suggestieve ideeën.
Leo Bankersen in de
Filmkrant

20.45 | Gloria Bell vr 5 apr 12.15 | za 6
apr 21.10 | zo 7 apr 17.20 | vr 12 apr
21.15 | za 13 apr 19.10 | zo 14 apr
20.00 | do 18 apr 15.45 | zo 21 apr
14.10 | ma 22 apr 18.45 | God Only
Knows do 4 apr 17.50 | vr 5 apr 21.15 |
za 6 apr 14.55 | zo 7 apr 20.45 | do 11
apr 18.45 | za 13 apr 17.05 | di 16 apr
14.15 | wo 17 apr 20.45 | vr 19 apr
19.15 | za 20 apr 19.40 | Grâce à dieu
do 4 apr 20.30 | vr 5 apr 14.55 | zo 7
apr en ma 8 apr 19.45 | do 11 apr 15.15
| vr 12 apr 18.20 | za 13 apr 12.15 | zo
14 apr 14.40 | wo 17 apr 14.45 | vr 19
apr 21.05 | za 20 apr 18.15 | wo 24 apr
14.30 | Le grand bain do 11 apr 20.15 |
za 13 apr 14.10 | zo 14 apr 17.35 | wo 17
apr 20.15 | do 18 apr 15.15 | vr 19 apr
18.00 | za 20 apr 21.10 | zo 21 apr
21.10 | ma 22 apr 20.50 | Green Book
do 28 mrt en do 4 apr 17.40 | vr 29
mrt 21.20 | za 30 mrt 15.10 | zo 31 mrt
17.20 | za 6 apr en vr 19 apr 14.30 | ma
8 apr 18.40 | vr 12 apr 13.00 | za 13 apr
21.15 | wo 17 apr 14.15 | za 20 apr
12.30 | ma 22 apr 15.00 | If Beale
Street Could Talk do 28 mrt en do 4
apr 15.15 | vr 29 mrt 16.40 | zo 31 mrt
12.15 | za 6 apr 18.45 | wo 10 apr 14.15
| Lazzaro felice vr 29 mrt 15.00 | za
30 mrt 14.15 | wo 3 apr 19.30 | Miel
- Emile za 20 apr 12.45 | zo 21 apr
19.15 | ma 22 apr 19.30 | The Mule vr
5 apr 20.45 | zo 7 apr 13.00 | wo 10
apr 20.45 | do 11 apr 17.45 | vr 12 apr
18.45 | za 13 apr 16.50 en 20.30 | ma
15 apr 21.00 | do 18 apr 18.20 | zo 21
apr 16.55 | di 23 apr 18.30 | Nu verandert er langzaam iets do 28 mrt
15.45 | vr 29 mrt 18.30 | zo 31 mrt
12.45 | Het Pärt gevoel vr 12 apr
14.20 | za 13 apr en zo 21 apr 12.30 |
zo 14 apr 11.00 | di 16 apr 14.00 | do 18
apr 17.50 | za 20 apr 18.00 | di 23 apr
16.00 | A Private War vr 29 mrt 19.05
| za 30 mrt en di 9 apr 18.45 | zo 31
mrt 20.15 | ma 1 apr 20.45 | do 4 apr
21.30 | vr 5 apr 18.30 | za 6 apr 21.25 |
Roma za 30 mrt 21.00 | za 6 apr
16.45 | zo 14 apr 14.10 | Sofia do 4 apr
19.45 | vr 5 apr 16.25 | za 6 apr 19.40 |
za 13 apr 15.10 | ma 15 apr 19.15 | wo
17 apr 19.00 | Vice do 18 apr en wo 24
apr 20.00 | vr 19 apr 20.45 | za 20 apr
15.20 | zo 21 apr 18.20 | Wajib do 28
mrt 18.00 | za mrt 30 17.00 | zo 31
mrt 17.30 | zo 7 apr en wo 10 apr 18.45
| Arts in Cinema Tintoretto: A Rebel
In Venice vr 12 apr 16.00 | zo 14 apr
10.30 | di 16 apr en do 18 apr 20.40 |
vr 19 apr 12.15 | Film- en debatavond
over duurzaamheid Green Tales Of
The City wo 10 apr 20.00 | Sneak
Preview di 2 apr, di 9 apr, di 16 apr en
di 23 apr 20.30 | Special Diana Ross:
Her Life, Love And Legacy zo 31 mrt
15.00 | di 2 apr 19.00 | Voorpremière
voor vrienden Gloria Bell di 2 apr
13.00 en 15.40 | wo 3 apr 18.45 en
21.00 | Wielerdocu Wonderful Losers zo 14 apr 20.15

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isalatheater.nl  At Eternity’s Gate di

30 apr 13.30 en 20.00 | Can You Ever
Forgive Me? di 23 apr 13.30 en 20.00
| Capharnaüm di 9 apr 13.30 en
20.00 | Doubles vies di 2 apr 20.00 |
Green Book di 16 apr 13.30 en 20.00

DELFT
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015‑214 0226 | filmhuis-lumen.nl | Raadpleeg de website voor de exacte data en tijden
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Dirty God vanaf 25 apr | Doubles vies
vanaf do 28 mrt | Gloria Bell vanaf 4
apr | God Only Knows vanaf 18 apr |
Grace à Dieu vanaf 4 apr | High Life
vanaf 25 apr | A Private War vanaf do
28 mrt | Ray & Liz vanaf 4 apr | Sunset vanaf 18 apr | Thunder Road vanaf do 28 mrt | They Shall Not Grow
Old vanaf do 11 apr | Special Ockels’
erfenis (filmmaker aanwezig) di 23
apr | Arts in Cinema Degas: Passion
for Perfection zo 14 apr | Deutsches
Kino Landrauschen do 18 apr | Documentaire Schapenheld do 28 mrt
| Nu verandert er langzaam iets do
25 apr | De grote Lumen filmquiz vr
12 apr | Klassieker Playtime ma 1 apr
| Novecento ma 22 apr | Movies That
Matter Acusada do 11 apr | Nederlandse filmnacht Dirty God di 16 apr |
Sing-Along Grease vr 26 apr | Sneak
Preview iedere zondag

Nog meer over film weten?
De Filmkrant komt live in de
filmtheaters. Filmkrantmedewerkers verzorgen elke
maand Intro’s bij speciaal
geselecteerde films en daarnaast inleidingen, lezingen,
Q&A’s en workshops bij andere films uit het actuele
aanbod en filmprogramma’s
(op alfabetische volgorde
naam stad).
4 Filmhuis | Den Haag
Movies that Matter
 Jungle a Modern Odyssey |
27 maart, 21.00 uur | Laura van
Zuylen, Q&A
 Bruce Lee and The Outlaw |
28 maart | 19.00 uur | Laura van
Zuylen | Q&A
4 Filmschuur | Haarlem
 Ash Is Purest White | 30 maart,
16.00 uur | Jos van der Burg
 Gloria Bell | 6 april, 14.00 uur |
Sasja Koetsier
 The Chris Sievey Story | 8 april,
19.00 uur | Ronald Rovers
 They Shall Not Grow Old | 13
april, 16.45 uur | Gerlinda Heywegen
 Vox Lux | 20 april, 16.30 uur |
Omar Larabi
4 Filmhuis | Rijswijk
 The Guilty (Den skyldige) | 30
maart, 13.00 uur | Gerlinda Heywegen
 La villa | 27 april, 13.00 uur | Jos
van der Burg
FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

DEN BOSCH
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 |
verkadefabriek.nl

Arts in Cinema Degas: Passion for
Perfection zo 7 apr 16.30 | di 16 apr
19.15 | Citytrips Midnight in Paris ma
15 apr 19.30

DEN HAAG
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070‑365 6030/345 9900
| Programma is onder voorbehoud,
raadpleeg ook de website | filmhuisdenhaag.nl

Arts in Cinema Tintoretto: A Rebel in
Venice wo 3 apr en wo 24 apr 19.00

| za 13 apr 17.00 | Ciné Premières Le
grand bain zo 7 apr 15.00 | Film &
debat De getekende Hahn do 18 apr
19.00 | Hoe lees ik een film? Bunuel
in the Labyrinth of the Turtles wo 10
apr 19.00 | Klassiekers Himmel über
Berlin do 4 apr en vr 26 apr 18.45 | zo
14 apr 16.30 | Joao en het mes vr 12
apr 19.00 | zo 21 apr 16.30 | Maurice
ma 8 apr en di 16 apr 18.45 | za 27 apr
16.30 | Novecento zo 28 apr 14.45 |
Orphee zo 7 apr 16.30 | do 18 apr en
di 30 apr 19.00 | Salaam Bombay di
2 apr en ma 22 apr 19.00 | za 13 apr
16.30 | Movies That Matter Acusada
zo 14 apr 14.00 | Nederlandse Filmnacht Dirty God wo 17 apr 19.00

DEN HELDER
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223‑610 941 |
cinemazevenskoop.wix.com/
recent | Aanvang: 20.30  At Eternity’s Gate do 4 t/m ma 8 apr | Un
amour impossible do 18 t/m ma 22
apr | Roma do 11 t/m ma 15 apr | Vice
do 25 t/m ma 29 apr | Dinsdagavonddocu Another Day of Life di 2
apr

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570‑618 822 |
filmhuisdekeizer.nl  Bon Dieu 2

vanaf do 28 mrt | Cold Case Hammarskjöld vanaf do 4 apr | Dirty God
vanaf do 25 apr | Gloria Bell vanaf do
4 apr | Grace à Dieu vanaf do 4 apr |
Le grand bain vanaf do 11 apr | Leto
vanaf do 18 apr | Mario vanaf do 28
mrt | Posoki vanaf do 11 apr | A Private War vanaf do 28 mrt | Sofia vanaf
do 4 apr | Thunder Road vanaf do 28
mrt | Vox Lux vanaf do 18 apr | The
White Crow vanaf do 11 apr | Yomeddine vanaf do 18 apr | Arts in Cinema
Tintoretto: A Rebel in Venice ma 29
mrt 14.30 | Young Picasso vr 26 apr |
Deventer Boekenweek Colette vr 29
mrt 16.30 | The Wife za 30 mrt 16.30
| Het Wonder van Le Petit Prince zo
31 mrt 16.15 | Earth Hour Samuel in
the Clouds za 30 mrt 21.30 | Klassiekers Heat and Dust ma 29 apr |
Maurice ma 15 en ma 22 apr | The
River ma 1 en ma 8 apr 20.30 | Nederlandse Filmnacht: Dirty God (+
nagesprek) do 18 apr | Sneak Preview di 9 apr | Specials Miel-Emile
(+ nagesprek) di 30 apr | Wonderful
Losers (i.s.m. Ronde van Vedett) do
18 apr 21.15 |

DIEMEN
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-600
1897 | theaterdeomval.nl | Aanvang: 14.00 en 20.00  Un amour

impossible do 4 apr en di 9 apr | At
Eternity’s Gate do 11 apr en di 16 apr |
If Beale Street Could Talk do 18 apr
en di 23 apr | Vice do 25 apr en di 30
apr

DOESBURG
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat
15 | 0313‑482 336 | filmhuis-doesburg.nl  Double Indemnity vr 5 en

wo 10 apr | Las herederas zo 14 apr |
The Sisters Brothers vr 12 en wo 17
apr

DOETINCHEM

DORDRECHT

4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruitpoort.nl  At Eternity’s Gate di 26 mrt

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  Gloria Bell vanaf

10.00 | Can You Ever Forgive me? do 4
apr, di 9 apr, vr 29 mrt en ma 1 apr
16.00 | ma 8 apr, za 30 mrt en di 2 apr
20.30 | The Favourite ma 25 mrt en wo
3 apr 16.00 | di 26 mrt en zo 31 mrt
20.30 | di 2 apr 13.30 | Gerhard Richter
Painting ma 22 apr 11.30 | di 23 apr
10.00 | zo 28 apr 20.30 | Green Book
ma 25 mrt, vr 29 mrt en zo 7 apr 20.30
| di 26 mrt en di 2 apr 16.00 | za 30 mrt
17.00 | di 9 apr 10.00 | If Beale Street
could talk ma 8 apr 16.00 | di 9 apr, zo
14 apr en za 6 apr 20.30 | di 16 apr
13.30 | Posoki di 26 mrt 13.30 | ma 1 apr
en wo 10 apr 20.30 | Posoki di 16 apr
16.00 | Ray & Liz do 4 apr en ma 15 apr
20.30 | di 9 apr 13.30 | di 16 apr 10.00 |
Werk ohne Autor zo 31 mrt, ma 22 apr
en zo 28 apr 14.00 | Arts in Cinema
Tintoretto: A Rebel In Venice do 28 mrt
16.00 | di 2 apr 10.00 | wo 3 apr 20.30 |
Autismedag Romijn di 2 apr 19.00

do 4 apr | God Only Knows vanaf do 4
apr | Grâce à Dieu vanaf do 4 apr | La
grand bain vanaf do 11 apr | A Private
War vanaf do 11 apr | They Shall Not
Grow Old vanaf 11 apr | Vox Lux vanaf
do 18 apr | 400 jaar Synode De Passie van Bach ma 23 apr 13.30 en
16.00

DRACHTEN
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl/film | Reserveer via de website of bel 0512 335
050  Ben Is Back vr 29 mrt, za 30

mrt en wo 3 apr 20.30 | Capharnaüm
do 28 mrt 20.30 | Bon Dieu 2 vr 26
apr en wo 1 mei 20.30 | ma 22 apr en
zo 28 apr 15.00 | Can You Ever Forgive Me? vr 5 apr, za 6 apr en wo 10 apr

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

Heavy Trip vr 5 apr 21.00 Filmcafé
wo 17 apr 20.00 | Filmcursus Spaanse cinema do 25 apr 19.30 | Movies
That Matter Acusada 10 apr 19.00 |
Royal Opera House Faust di 30 apr
19.40 | La forza del destino di 2 apr
19.10 | zo 7 apr 10.15
4 Filmhuis De Zwarte Doos

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

vourite ma 1 apr, di 2 apr en wo 3 apr
20.00 | Shoplifters ma 8 apr, di 9 apr
en wo 10 apr 20.00 | Widows ma 15
apr, di 16 apr en wo 17 apr 20.00 |

Tragische Akerman
Chantal Akerman maakte in 2015
op 65-jarige leeftijd een einde aan
haar leven. De Uitkijk is haar niet
vergeten en vertoont in april en
mei vier films van het tweede-generatieoorlogsslachtoffer.
Hoe ziet een verstikkende moeder-dochterrelatie eruit? Nou, bijvoorbeeld zoals in Chantal Akermans No Home Movie, de film die
ze een half jaar voor haar dood uitbracht. De twee uur durende documentaire is samengesteld uit gesprekken die Akerman met haar
moeder voerde. Vaak via Skype,
want Akerman was veel op reis en
haar moeder woonde in Brussel.
Het leverde bijvoorbeeld dit gesprekje op:
“Als ik je zo zie, wil ik je in mijn
armen fijn knijpen”, zegt Akermans
moeder.
“Jij was de mooiste moeder, de
prachtigste vrouw,” antwoordt
Akerman.
“Ach, jij was zo schattig, zo’n
mooi meisje”, zegt haar moeder.
“Jij hebt zo’n mooie lach”, antwoordt Akerman.
“Jij bent de mooiste van de wereld. Ik wil je iedere dag zien”, zegt
haar moeder.
“Bye, bye.”
“Big kisses.”
Dit zijn geen liefdesverklaringen, maar krampachtige bezweringen van een moeder en een
dochter om elkaar geen pijn te
doen. Typerend voor veel oorlogsoverlevenden en hun kinderen.
Akermans familie was getekend
door de Tweede Wereldoorlog:
haar Pools-Joodse vader had als
onderduiker de oorlog overleefd,
haar Joodse moeder, eveneens van
Poolse afkomst, overleefde Auschwitz. Akerman groeide in Brussel
op in de slagschaduw van de oorlog
in een symbiotische relatie met
haar moeder. “Ze liet me nooit los,
in zekere zin behoorde mijn leven
haar toe, zei ze later over haar
moeder.
Achter Akermans succesvolle
filmleven, met als meesterwerk
Jeanne Dielman, 23 Quai du Com-

20.30 | do 25 apr 10.30 | The Front
Runner vr 19 apr, za 20 apr en wo 24
apr 20.30 | Green Book ma 22 apr
11.00 | If Beale Street Could Talk do 4
apr en do 11 apr 20.30 | Mary Queen
of Scots zo 31 mrt 15.00 | Welcome
to Marwen vr 12 apr, za 13 apr en wo
17 apr 20.30 | Werk ohne Autor do 18
apr en do 25 apr 20.30 | Woman at
War do 11 apr 10.30 |

merce, 1080 Bruxelles, die ze op
haar vierentwintigste (!) maakte,
school een loodzwaar familieleven, waarvan ze nooit loskwam. De
dood van haar moeder op 86-jarige leeftijd in 2014 was voor Akerman geen bevrijding, maar sloeg
de bodem uit haar leven. Een jaar
later pleegde ze zelfmoord.
De Uitkijk vertoont vier films
van Akerman uit de jaren zeventig,
de periode dat ze haar meest intense en urgente films maakte. Natuurlijk Jeanne Dielman, 23 Quai du
Commerce, 1080 Bruxelles – meesterlijke slow cinema voordat die
term bestond (2 en 30 april en 28
mei te zien) – maar ook minder bekende films. In Je, tu, il, elle (9 april
en 7 mei) speelt Akerman een
vrouw die experimenteert met relaties en seks. Les rendez-vous
d’Anna (16 april en 14 mei) toont de
vervreemding van een filmmaakster op pad om haar film te promoten. En in de documentaire News
From Home (23 april en 21 mei)
hoor je Akerman als voice-over bij
beelden van New York, waar ze als
twintigjarige naar toe was gevlucht
om aan de verstikking thuis te ontsnappen, brieven voorlezend van
haar moeder. Ze gaan over ditjes en
datjes. Tante zus en zo is ziek, de
dochter van die en die gaat trouwen en de vrouw van de kruidenier
is zwanger. Met haar moeder over
Auschwitz praten, was onmogelijk, zei Akerman drie maanden
voor haar dood in een interview.
“Ik vroeg haar ooit om me er meer
over te vertellen, maar ze zei: ‘Nee,
want dan word ik gek.’ We konden
over vóór en ná Auschwitz praten,
maar nooit over het werkelijke
UITKIJK.NL
moment.”

NO HOME MOVIE

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 |
filmhuisemmen.nl  Buddy di 23 apr
19.00 uur | Capharnaüm ma 15 apr
20.15 | wo 17 apr 19.00 | The Favourite ma 1 apr 20.15 | wo 3 apr 19.00 |
Free Solo di 2 apr 19.00 | The Hate U
Give ma 29 apr en 1 mei 19.00 | Mary,
Queen of Scots ma 22 apr 20.15 uur |
wo 24 apr 19.00 | Roma ma 8 apr
20.15 | Stan & Ollie di 30 apr 19.00 |
Los versos del olvido di 16 apr 19.00 |
Wildlife di 9 apr en wo 10 apr 19.00

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater
Expositie

Oude Markt 15 | 053-430 0999 |
concordia.nl  Vox Lux do 18 apr |

Film & Psychologie Don’t Be a Dick
about It ma 1 apr 19.30 | do 4 apr
14.00 | A Single Man ma 8 apr 19.30 |
do 11 apr 14.00 | Ontbijt & film zo 7
apr en zo 21 apr 10.00 | Filmclub 12
apr 9.45

GOES
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113‑228 142 |
tbeest.nl | Aanvang: 20.30  Un

amour impossible wo 10 apr en wo 17
apr 13.30 | do 11 apr en di 16 apr
20.00 | di 16 apr 10.30 | At Eternity’s
Gate di 2 apr en vr 5 apr 20.00 | wo 3
apr 13.30 | di 9 apr 10.30 | Can You
Ever Forgive Me? do 18 apr en di 23
apr 20.00 | vr 19 apr 13.30 | di 23 apr
10.30 | Climax wo 27 mrt en do 28
mrt 20.00 | Green Book wo 3 apr
20.00 | wo 27 mrt en vr 29 mrt 13.30
| di 26 mrt 10.30 | If Beale Street
Could Talk vr 26 apr en wo 1 mei
13.30 | di 30 apr 10.30 | di 30 apr
20.00 | Mary, Queen Of Scots vr 12
apr en wo 24 apr 13.30 | wo 17 apr en
za 20 apr 20.00 | Mid90s wo 24 apr
en za 27 apr 20.00 | Het Pärt gevoel
di 9 apr 20.00 | Schapenheld di 2 apr
10.30 | vr 5 apr 13.30 | wo 10 apr
20.00

Billinghams liefde
voor het beeld
spat van de film af,
waardoor zelfs in
de meest tragische gebeurtenis
tederheid doorschemert. Het
vierkante beeld,
geschoten op Super 16 mm door
Under the
Skin-cameraman
Daniel Landin,
schept een benauwdheid, een
onontkoombaarheid op deze trieste plek, waar de
jonge Billingham
zo graag uit had
willen ontsnappen.
Mariska Graveland over Ray
& Liz in de Filmkrant
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GOUDA
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182‑522 200 |
filmhuisgouda.nl  At Eternity’s

Gate za 30 mrt 18.30 | do 4 apr
20.30 | di 9 apr 14.00 | zo 14 apr
16.00 | Another Day of Life di 2 apr,
wo 17 apr 20.30 | za 6 apr 18.30 | vr 12
apr 18.45 | Ash Is Purest White vr 26
apr 15.30 | di 30 apr 20.30 | Can You
Ever Forgive Me? vr 12 apr 15.30 | ma
15 apr 20.30 | za 20 apr 21.15 | zo 28
apr 11.00 | Carpharnaüm di 2 apr
14.00 | zo 7 apr 20.00 | vr 12 apr 21.15
| Continuer za 30 apr 21.15 | The
Favourite zo 31 mrt 16.00 | God Only
Knows do 18 apr, ma 29 apr 20.30 |
zo 21 apr 11.00 | vr 26 18.45 | Green
Book vr 5 apr 21.15 | ma 8 apr, do 11
apr, wo 24 apr 20.30 | zo 21 apr 16.00
| If Beale Street Could Talk za 6 apr
21.15 | di 9, apr ma 22 apr 20.30 | zo
14 apr 20.00 | vr 19 apr 15.30 | Kabul,
City in the Wind vr 29 mrt 15.30 |
Lazzaro felice vr 29 mrt 21.15 | wo 3
apr 20.30 | zo 7 apr 11.00 | za 13 apr
14.30 | Miel-Emile do 25 apr 20.00 |
zo 28 apr 16.00 | Pájaros de verano
do 28 mrt 20.30 | zo 31 mrt 20.00 | vr
5 apr 15.30 | za 13 apr 21.15 | di 16 apr
14.00 | Het Pärt gevoel vr 29 mrt
18.45 | zo 7 apr 16.00 | wo 10 apr
20.30 | A Private War vr 19 apr 21.15 |
di 23 apr, wo 1 mei 20.30 | za 27 apr
18.30 | Sofia vr 19 apr 18.45 | za 27
apr 21.15 | Sunset zo 14 apr 11.00 | di
23 apr 14.00 | zo 28 apr 20.00 |
Thunder Road ma 1 apr, di 16 apr
20.30 | vr 5 apr 18.45 | za 13 apr
18.30 | zo 21 apr 20.00 | Wajib za 20
apr 18.30 | vr 26 apr 21.15 | di 30 apr
14.00 | Werk ohne Autor zo 31 mrt
11.00 | za 6 apr 14.00

GRONINGEN
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | groningerforum.nl | Raadpleeg de
website voor exacte data en aanvangstijden  Ash Is Purest White

vanaf do 28 mrt | Dirty God vanaf do
25 apr | Gloria Bell vanaf do 4 apr |
God Only Knows vanaf do 4 apr |
Grâce à Dieu vanaf do 4 apr | Le
grand bain vanaf do 11 apr | Leto
vanaf 18 do apr | A Private War vanaf
do 28 mrt | Sofia vanaf do 4 apr |
They Shall Not Grow Old vanaf do 11
apr | Thunder Road vanaf do 28 mrt |
Vox Lux vanaf do 18 apr | The White
Crow vanaf do 11 apr | Ciné-club
C’est ça l’amour di 9 apr | Cinemadiner Call Me By Your Name di 9 apr |
Classics Maurice zo 31 mrt | Docs
Cold case hammerskjöld wo 10 apr |
Drømmeland wo 3 apr | Miel-Emile
zo 28 apr | Wonderful Losers wo 17
apr | Groningse Nieuwe De Bohemen
zo 14 apr | Draw Your Gun & De Muze
zo 31 mrt | Royal Opera House Faust
di 30 apr | La forza del destino di 2
apr | Sneak Preview wo 10 apr |
Taartrovers Films Festival vr 19 t/m
ma 22 apr
4 RKZ Bios

Emmastraat 15-s101 | 050‑526
2482 | rkzbios.nl | Aanvang: 20.30
Hard Paint za 30 mrt en ma 1 apr
20.30
4 Cinema Kinski

Grote Markt 35 | grandtheatregroningen.nl | Aanvang: 20.00  Psy-

chedelic Cinema El Topo ma 25 mrt |
The Substance: Albert Hofmann’s
LSD di 26 mrt | Brain Damage wo 27
mrt

De ruimte in
Liefhebbers van sciencefiction
kunnen de komende tijd volop
ronddwalen in vreemde en bizarre
werelden. In de Kunsthal in Rotterdam is de expositie Science Fic-

tion – A journey into the unknown

te zien. En Lab111 en LantarenVenster pakken uit met sciencefictionfilms.
Het is een open deur, maar toch:
filmmakers hebben zich vanaf het
begin van de cinema laten inspireren door buitenaardse werelden.
Film was nog maar net uitgevonden of Georges Méliès maakte al
vrolijke animaties over de maan.
Niet alleen filmmakers, maar ook
schrijvers en kunstenaars waren
gefascineerd door het onbekende.
In de Kunsthal illustreren meer
dan 850 objecten – filmclips en
-rekwisieten, manuscripten, tekeningen, kostuums, strips en maskers – de vindingrijkheid en verbeeldingskracht van de makers.
Scifi-fetisjisten kunnen zich onder
meer vergapen aan de gevechtshelm van Darth Vader, het ruimtekostuum van Spock en het dinosaurus-ei uit Jurassic Park.
Leuk, die voorwerpen, maar bij
scifi-cinefielen draait het in de
eerste plaats om films. Zij kunnen
hun hart ophalen in LantarenVenster, dat in het kader van de Kunsthalexpositie ruim tien bekende en
minder bekende scifi-films presenteert. De films op een rijtje:

Hard to Be a God (Aleksey German,
2013), Blade Runner: The Final Cut
(Ridley Scott, 1982), Blade Runner
2049 (Denis Villeneuve, 2017), On
the Silver Globe (Andrzej Zulawski,
1988), La planète sauvage (René
Laloux, 1973), Interstellar
(Christopher Nolan, 2014), Metropolis (Fritz Lang, 1927), Ed Wood
(Tim Burton, 1994) en Plan 9 from
Outer Space (Edward Wood, 1958).
Een aantal films word ingeleid
door experts.
Lab111 is ook in sciencefictionstemming. Het vertoont onder
de titel Panorama: A Journey into
the World Beyond acht scifi-films.
Te zien zijn: La planète sauvage
(René Laloux, 1973), Blade Runner:
The Final Cut (Ridley Scott, 1982),
Nausicaä of the Valley of the Wind
(Hayao Miyazaki, 1984), 2001: A
Space Odyssee (Stanley Kubrick,
1968), Ghost in the Shell (Rupert
Sanders), Arrival (Dennis Villeneuve, 2016), Mad Max: Fury Road
(George Miller, 2015) en Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017).
KUNSTHAL.NL
LAB111.NL
LANTARENVENSTER.NL

HILVERSUM
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035‑623 5466 |
filmtheaterhilversum.nl | Raadpleeg de website voor aanvangstijden  Bunuel in the Labyrinth of the

Turtles do 18 apr | Dirty God do 18 apr
| God Only Knows do 4 apr | Grâce à
dieu do 4 apr | Le grand bain do 4 apr
| Hotel Mumbai do 25 apr | Le jeu do
25 apr | Leto do 11 apr | Miel-Emile do
18 apr | They Shall Not Grow Old do 11
apr | Vox Lux do 18 apr | Western
Arabs do 25 apr | Film & Food Gloria
Bell do 4 apr | Claire Darling ma 29
apr 18.30 | Film & religie Mary
Magdalene di 9 apr 13.30 en 20.30 |
Son of Saul di 2 apr 13.30 en 20.15 | Il
vangelo secondo Matteo di 16 apr
13.30 en 20.15 | Movies That Matter
Acusada 9 apr 20.15 | Ontbijt & Film
Red Joan zo 28 apr 10.30 | Filmclub
vr 5 apr, ma 8 apr, di 9 apr en wo 10
apr

HOOGEVEEN
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein |
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15  Cold War ma 1

apr 20.15 | Girl di 23 apr 20.15 | Shoplifters di 9 apr en ma 15 apr 20.15

HOORN
HARD TO BE A GOD

HAARLEM

HEEMSKERK

4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517
3910 | filmschuur.nl  Buñuel in the

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Vrijburgtlaan 2 | filmhuisheemskerk.nl | Aanvang 20.00  The

4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 |
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma  The Aftermath ma 1 apr

begin vanaf do 18 apr | Hellboy vanaf
do 11 apr

HENGELO

en wo 3 apr 20.00 | di 2 apr 10.15 | di
2 apr 14.00 | Bon Dieu 2 ma 1 apr en
wo 3 apr 14.00 | di 2 apr 14.30 | di 2
apr 20.30 | C’est ça l’amour di 2 apr
19.30 | wo 3 apr 15.00 | Cold Case
Hammerskjöld vr 5 apr 15.00 | za 6
apr 16.00 | Gloria Bell do 4 apr, vr 5
apr, za 6 apr, zo 7 apr, ma 8 apr, di 9
apr en wo 10 apr 20.00 | vr 5 apr en di
9 apr 14.00 | zo 7 apr 14.30 | Grâce à
Dieu do 4 apr, za 6 apr, ma 8 apr en
wo 10 apr 20.30 | vr 5 apr, zo 7 apr en
di 9 apr 17.00 | Le grand bain di 16
apr, do 11 apr, vr 12 apr en zo 14 apr
19.30 | do 11 apr, ma 15 apr en za 13
apr 17.00 | Green Book ma 1 apr 19.30
| Lazzaro felice wo 3 apr 19.30 | De
Matthäus Missie van Reinbert de
Leeuw za 13 apr 14.30 | They Shall
Not Grow Old di 16 apr, vr 12 apr en zo
14 apr 14.00 | do 11 apr, ma 15 apr, wo
17 apr en za 13 apr 20.00 | The White
Crow di 16 apr, do 11 apr, ma 15 apr, vr
12 apr, wo 17 apr, za 13 apr en zo 14
apr 16.30 | di 16 apr, do 11 apr, ma 15
apr, vr 12 apr, wo 17 apr, za 13 apr en
zo 14 apr 20.30 | Buurtfilmfestival
Hoorn zo 7 apr 14.00 | Vriendenbijeenkomsten za 13 apr 10.30

HARDERWIJK

4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | filmhuishengelo.nl | Aanvang: 20.15

HOUTEN

Labyrinth of the Turtles ma 22 apr
19.30 | Cold Case Hammarskjöld za
6 apr 11.15 | Dirty God do 25 apr 19.30
| Gloria Bell za 6 apr 14.00 | God Only
Knows ma 8 apr 19.15 | They Shall
Not Grow Old vr 12 apr 16.45 | di 16
apr 19.00 | Thunder Road ma 1 apr
21.00 | Vox Lux za 20 apr 16.30 |
Wajib ma 1 apr 19.00 | Yomeddine
ma 22 apr 19.00 | Grâce à dieu vanaf
do 4 apr | Leto vanaf do 18 apr | Sofia
vanaf do 4 apr | The White Crow
vanaf do 11 apr | Cracking the Frame
Being Frank: The Chris Sievey Story
ma 8 apr 19.00 | Dial Q filmquiz zo 14
apr, 14.30 | Docu op zondag
Miel-Emile zo 21 apr 13.15

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

4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | filmhuisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Un amour impossible zo 14 apr en
ma 15 apr | Blaze do 4 apr en ma 8
apr | Capharnaüm di 2 apr | Green
Book ma 1 apr | Mary Queen of Scots
za 13 apr en di 16 apr | Roma do 25
apr en ma 29 apr | Schapenheld di
23 apr | Werk ohne Autor za 6 apr en
di 9 apr | Woman at War za 28 apr
en di 30 apr

Favourite zo 31 mrt | Free Solo zo 21
apr | Stan & Ollie zo 7 apr | Styx zo 14
apr | Woman at War zo 28 apr

HEERLEN
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 045‑577 2209 | filmhuisdespiegel.nl | Aanvang 20.00  BalletBoyz: Young Men zo 7 apr 14.00 | ma
8 apr 20.00 | Wonderful Losers za
20 apr 20.00

HELMOND
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492‑529 009 (di
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacaofabriek.nl/film | Aanvang: 20.15
Royal Opera House Faust di 30 apr
19.45 | La forza del destino di 2 apr
19.15 | zo 7 apr 15.00

At Eternity’s Gate vr 19 apr, za 20
apr, wo 24 apr en do 25 apr 20.15
| Blaze vr 5 apr, za 6 apr, wo 10 apr
en do 11 apr 20.15 | Capharnaüm
wo 3 apr en do 4 apr 20.15 | Colette vr 12 apr en do 18 apr, 20.15 | zo 14
apr 15.00 | vr 19 apr 16.00 | If Beale
Street Could Talk vr 26 apr 16.00 | zo
28 apr 15.00 | The Incredibles 2 wo
24 apr 14.00 | Mary Queen of Scots
vr 26 apr 20.15 | Los versos del olvido vr 12 apr 16.00 | za 13 apr en wo 17
apr 20.15 | Werk ohne Autor vr 5 apr

20.00 | Vice di 16 apr 20.00 | Filmclub At Eternity’s Gate wo 17 apr
10.30 | Zin in film Happy-Go-Lucky
wo 3 apr 20.00

16.00 | zo 7 apr 15.00

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

Un amour impossible do 11 apr en vr
12 apr 20.00 | Arctic di 23 apr 20.00
| At Eternity’s Gate do 28 mrt en vr
29 mrt 20.00 | Can You Ever Forgive Me? do 18 apr en vr 19 apr 20.00
| Doubles vies di 2 apr 20.00 | God
Only Knows do 25 apr en vr 26 apr
20.00 | Grâce à Dieu di 30 apr 20.00
| If Beale Street Could Talk do 4 apr
en vr 5 apr 20.00 | Peterloo di 9 apr

KAMPEN
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website
| filmhuiskampen.nl | Aanvang:
20.15, zondagfilm: 14.00  Un

amour impossible vr 19 apr | Can You
Ever Forgive? vr 12 apr en za 13 apr |
Capharnaüm 29 en 30 mrt | The
Favourite vr 5 apr en za 6 apr | Roma
zo 14 apr

LEEUWARDEN
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | 058‑205 0300
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de website voor het volledige programma

Desondanks overtuigt The Beast in
the Jungle niet helemaal. Wel als je
de film over je
heen laat komen
als een melancholieke dansvoorstelling waarin
ook woorden klinken; niet als je
Johns, in modern
jargon als neurotisch te duiden,
angst voor het onbekende probeert
mee te voelen, de
permanente
spanning waar hij
onder leeft.
Sandra Heerma van Voss in
de Filmkrant

Ash Is Purest White do 28 mrt | Dirty
God do 25 apr | God Only Knows do 4
apr | Grâce à dieu do 4 apr | Le grand
bain do 11 apr | Leto do 18 apr | Sofia
do 4 apr | Wajib do 28 mrt | Gay Cinema Mario do 4 apr | Klassieker Schindler’s List zo 28 apr 14.00 | ma
29 apr 19.30 | Seniorenfilm Ida do 18
apr 14.30 | Sliekerdoks: Cold Case
Hammarskjöld do 11 apr | Drømmeland do 28 mrt | They Shall Not Grow
Old do 11 apr | Westwood – Punk,
Icon, Activist zo 31 mrt 17.15

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 |
agora-lelystad.nl | Aanvang: 20.15

Avengers: Endgame do 25 apr |
Baantjer: het begin do 18 apr | Capharnaüm di 23 apr 19.45 | Un amour
impossible di 30 apr 19.45 | Docu
Specials Ademloos wo 24 apr, 20.00
| Schapenheld zo 14 apr 19.45

LEUSDEN
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | www.
detuininleusden.nl | Vertoning van
sept t/m mei  Call Me By Your

Name ma 15 apr en di 16 apr 20.00

LISSE
4 Filmhuis Lisse
Floralisplein 69 | 0252‑213 458 |
filmhuis-lisse.nl | Aanvang  Diso-

bedience di 2 apr 20.00 | Roma di 9
apr 20.00 | De Matthäus Passion
van Reinbert de Leeuw di 16 apr
14.00 | Woman at War di 16 apr
20.00 | Das schweigende Klassenzimmer di 23 apr 20.00 | The Wife di
30 apr 20.00

MAASTRICHT
4 Lumière Cinema
Bassin 88 | 043‑321 4080 | lumiere.
nl  Bellingcat di 16 apr 19.30 (met

nagesprek) | Grace á dieu wo 3 apr
19.00 (met lezing) | Styx ma 15 apr
19.30 (in samenwerking met UNSA) |
David Lynch Retrospectief Blue
Velvet zo 7 apr en za 13 apr 16.00 |
The Elephant Man zo 7 apr en zo 14
apr 20.00 | David Lynch: The Art Life
zo 7 apr en zo 14 apr 12.00 | Lost
Highway vr 5 apr en do 11 apr 16.00 |
Mulholland Drive zo 4 apr en zo 14
apr 16.00 | Wild at Heart za 6 apr en
vr 12 apr 16.00 | Arts in Cinema
Tintoretto: A Rebel in Venice zo 7 apr
en zo 14 apr 12.00 | Movies That
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Matter Acusada ma 8 apr 19.30 |
Psychoanalyse & film Stories We
Tell wo 24 apr 19.30

MIDDELBURG
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118‑613
482 | cinemamiddelburg.nl | Aanvang: 20.30  Double vies do 11 apr

15.30 | ma 15 apr 14.00 | vr 12 apr
21.30 | wo 17 apr 14.00 | zo 14 apr
11.30 | Drømmeland di 9 apr en vr 5
apr 15.00 en zo 7 apr 11.30 | Green
Book do 4 apr en wo 10 apr 20.00 |
ma 8 apr 14.00 | vr 5 apr 18.30 | zo 7
apr 16.00 | If Beale Street Could Talk
do 4 apr 15.30 | vr 12 apr en za 13 apr
19.00 | vr 5 apr 21.30 | wo 10 apr
14.00 | wo 17 apr 20.00 | zo 14 apr
16.00 | zo 7 apr 13.30 | Lazzaro felice
di 16 apr en do 11 apr 20.00 | vr 12 apr
15.00 | za 13 apr 21.30 | zo 14 apr
13.30 | Leto ma 29 apr 14.30 | vr 26
apr en za 27 apr 21.30 | wo 1 mei
20.00 | De Matthäus Passion van
Reinbert de Leeuw zo 21 apr 11.30 |
Ray & Liz di 23 apr en vr 19 apr 15.00
| wo 24 apr 20.00 | vr 19 apr en za 20
apr 21.30 | Sunset di 30 apr 14.30 | di
30 apr 20.00 | do 25 apr 15.30 | vr 26
apr 15.00 | vr 26 apr en za 27 apr
18.45 | zo 28 apr 11.30 | Vice di 23 apr
20.00 | do 18 apr 15.30 | ma 22 apr
14.30 | vr 19 apr en za 20 apr 18.45 |
wo 24 apr 15.00 | zo 21 apr 15.15 |
Avond van de Franse film Bon Dieu 2
do 18 apr 20.00 | De filmkeuze van
Lense Lost Highway do 25 apr 20.00
| ISFFM Korte Film Festival Middelburg za 6 apr 13.00 | Movies that
Matter Acusada di 9 apr 20.00

MIDDELHARNIS
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl
Bohemian Rhapsody wo 3 en do
4 apr

NEERIJNEN
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 |
stroomhuisneerijnen.nl | Aanvang:
19.30  Genesis do 25 apr 19.30 |
Filmhuis Valérie Schuit za 6 apr

NIJMEGEN
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 |
filmhuiso42.nl  Sofia vanaf do 4

apr | Film- en lezingenreeks: leiderschap Die Welle ma 1 apr 17.30 |
Wandel -en filmfestival Compostella za 6 apr 13.30 | The Way za 6 apr
15.30 | Walking the Camino za 6 apr
15.30 | Avant-Première Contact
Film Anna’s War vr 26 apr
4 Lux

Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 |
lux-nijmegen.nl  The Aftermath

vanaf do 28 mrt | Ash is Purest
White vanaf do 28 mrt | Bunuel in
the Labyrinth of Turtles vanaf do 18
apr | Cold Case Hammarskjöld vanaf
do 4 apr | Dirty God vanaf do 25 apr |
Gloria Bell vanaf do 4 apr | God Only
Knows vanaf do 4 apr | Grâce à Dieu
vanaf do 4 apr | Le grand bain vanaf
do 11 apr | Leto vanaf do 18 apr | A
Private War vanaf do 28 mrt | They
Shall Not Grow Old vanaf do 11 apr |
Thunder Road vanaf do 28 mrt | Vox
Lux vanaf do 18 apr | The White Crow
vanaf do 11 apr | Yomeddine vanaf do
18 apr | Arts in Cinema Tintoretto: A

Gestoord maar briljant
Wegens succes vervolgd: het muziekdocumentaire festival In-Edit.
Onder de titel Shine on You, Crazy
Diamonds! vindt van 4 t/m 7 april
op het Amsterdamse Westergasterrein de tweede editie van het
festival plaats.
Het is een eeuwenoude discussie: is gestoordheid een bron van
creativiteit? Danken we, om maar
een voorbeeld te noemen, de geniale schilderijen van Vincent van
Gogh aan zijn wanen en obsessies?
Was hij zonder zijn psychische labiliteit net als zijn vader een brave
dominee geworden? Of is dat romantische onzin? De organisatoren van het In-Edit-festival vinden van niet. Zij stellen dat ‘het afwijkende en uitzinnige vaak een
bron is van creativiteit en genialiteit’. Onder het genoemde motto
moeten vijftien documentaires
over muzikanten die strijd lever(d)
en met demonen, gekte en waanzin, deze opvatting illustreren.
Het naar het geweldige Pink
Floyd-nummer verwijzende motto is een slecht bewijs voor de stelling. Shine on You Crazy Diamond
is namelijk niet geschreven door
het legendarische creatieve Pink
Floyd bandlid Syd Barrett, die eind
jaren zestig nadat drugs zijn hersens hadden vernietigd uit de band
werd gezet, maar in 1975 door de
andere geestelijk wel stabiele
bandleden. Het treurige nummer
brengt een pijnlijke hommage aan
Rebel in Venice zo 14 apr en vr 26 apr
14.30 | di 16 apr 19.30 | Young Picasso wo 1 mei 19.30 | Classics Maurice
za 30 mrt 13.00 | Cursus ma 8 apr en
ma 15 apr 19.30 | Docs Drømmeland
di 2 apr 19.30 | Miel-Emile wo 1 mei
20.00 | English subs ma 8 apr, ma 15
apr, ma 22 apr en ma 29 apr 19.15 |
Film & Gesprek A Private War wo 1
mei 19.30 | Filmkring do 4 apr, do 18
apr en di 23 apr 12.00 | Gelders Doek
wo 17 apr 19.30 | Go Short International Short Film Festival wo 3 t/m zo
7 apr | IndoFilmcafé zo 14 apr 19.30 |
Movies That Matter Acusada wo 17
apr 19.30 | Nederlandse Filmnacht
Dirty God wo 24 apr 20.00 | Psychoanalyse en Film Stories We Tell wo
10 apr 20.00 | Royal Opera House
Faust di 30 apr 19.40 | La Forza Del
Destino di 2 apr 19.10 en zo 14 apr
14.30 | Roze Film Sauvage di 23 apr
21.15 | Sneaky Tuesday di 9 apr, di 16
apr, di 23 apr en di 30 apr 21.15 | Zen
Zondag Mantra, Sounds into Silence
zo 28 apr 11.00

de gesloopte Barret: “Remember
when you were young/You shone
like the sun/Now there’s a look in
your eyes/Like black holes in the
sky”. Romantische onzin of niet, de
op In-Edit vertoonde documentaires zijn interessante films. Een
paar titels. I Used to Be Normal: A
Boyband Fangirl Story (Jessica Leski, 2018) portretteert geen muzikanten, maar vier vrouwen die als
tieners volkomen geobsedeerd waren door een band. Voor de oudste
waren dat The Beatles, voor de andere drie de Backstreet Boys, Take
That en One Direction. The Devil
and Daniel Johnston (Jeff Feuerzeig, 2005) portretteert de manisch-depressieve singer-songwriter Daniel Johnston. En Peret,
yo soy la rumba (Paloma Zapata)
schetst het leven van de in 2014
overleden Spaanse zanger Peret,
die de koning van de rumba werd
genoemd. In 1982 stopte hij met
zijn optreden en werd hij een actief
lid van de Evangelische Kerk. Gestoord of wijs?
IN-EDIT.NL

I USED TO BE NORMAL

OSS
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 |
groene-engel.nl  Capharnaüm zo

14 apr, ma 15 apr en di 16 apr 20.30 |
ma 15 apr 16.00 | Doubles vies zo 28
apr, ma 29 apr en di 30 apr 20.30 |
ma 29 apr 16.00 | I Dream in Another
Language zo 7 apr, ma 8 apr en di 9
apr 20.30 | ma 8 apr 16.00 | Nos
batailles ma 1 apr en di 2 apr 20.30 |
Styx zo 21 apr, ma 22 apr en di 23 apr
20.30 | ma 22 apr 16.00 | Arts in
Cinema Water Lilies by Monet do 4
apr 16.00 | do 4 apr 20.30

OUDENBOSCH
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) |
Pagnevaartweg 7 | 0165‑314 503 |
filmtheaterfanfare.nl | Aanvang:
20.15  God Only Knows do 18 apr | If
Beale Street Could Talk do 4 apr |
Roma do 11 apr

OIRSCHOT

PURMEREND

4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl  The Square ma 15 apr 20.15

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

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 |
filmhuisoldenzaal.nl  Colette di 16

apr 20.00 | The Favourite wo 17 apr
20.00 | Das Schweigende Klassenzimmer di 23 apr 20.00 | Shoplifters
di 2 apr 20.00 | Werk ohne Autor wo
3 apr 15.00 | wo 3 apr 20.00

gende Klassenzimmer di 2 apr 20.30
4 Het Gasthuis

ROERMOND

5 en di 9 apr 20.30 | Becoming Astrid
di 2 apr 13.30 en 20.30 | Buddy vr 19
apr film 20.30 (inleiding om 20.00) | di
23 apr 13.30 | Cold War di 16 apr 13.30
en 20.30 | Colette 9 di 9 apr 13.30 |
Free Solo za 20 apr en di 23 apr 20.30 |
Le mépris vr 12 apr 20.30 | Playtime zo
21 apr 14.30 | Roma za 13 apr 20.30 |
Stan & Ollie za 27 apr 20.30 | di 30 apr
13.30 | Styx di 30 apr 20.30 | Culturele
Filmlezing Lost Highway vr 26 apr
20.30

Lidwinahof 70 | Aanvang: 20.00 

4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfabriek.nl  Capharnaüm di 2 apr

Film op elke tweede, derde en vierde
dinsdag van de maand.

20.00 | wo 3 apr 20.15 | Continuer di
2 apr 20.15 | Free Solo vr 5 apr 14.30
en 21.10 | Werk ohne Autor ma 1 apr
19.00

SITTARD
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomijnen.nl  Un amour impossible t/m

ROTTERDAM

wo 3 apr | Arctic do 28 mrt t/m wo 10
apr | Capharnaüm t/m 3 apr | Doubles vies do 28 mrt t/m wo 10 apr |
Green Book t/m wo 10 apr | If Beale
Street Could Talk vanaf do 4 apr |
Das schweigende Klassenzimmer
t/m wo 3 apr | Franse filmmiddag zo
31 mrt 16.00

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

vanaf 4 apr | Leto vanaf 18 apr | They
Shall Not Grow Old vanaf 11 apr | Vox
Lux vanaf 18 apr | Beware the Locals
Don’t Torture a Duckling za 6 apr |
Wildschut (35mm) di 9 apr | Local
Hero za 13 apr | Filmklub vr 26 apr |
4 Lantaren Venster

STADSKANAAL

Otto Reuchlinweg 996 | 010‑277
2277 | lantarenvenster.nl/film

De Matthäus Passion van Reinbert
de Leeuw zo 14 apr 10.30 | di 16 apr
13.30 | Filmcursus Europese Cinema ma 1 apr, ma 8 apr en ma 15 apr
19.30 | Poëzie en film Poetry 50! We
Are Poets zo 7 apr 16.30 | Rotterdams open doek di 9 apr 19.45 | Science Fiction: A Journey Into The Unknown Blade Runner 2049 ma 29
apr 20.00 | Blade Runner: The Final Cut di 23 apr 19.00 | Hard To Be A
God zo 14 apr 20.00 | Verwacht Dirty
God vanaf do 25 apr | Gloria Bell vanaf do 4 apr | God Only Knows vanaf
do 4 apr | Grâce à dieu vanaf do 4 apr
| Yomeddine vanaf do 18 apr

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

Colette vr 26 apr 20.00 | The Favourite do 11 apr en vr 12 apr 20.00
| Stan & Ollie do 25 apr 20.00 en vr
26 apr 14.00 | Wildlife do 4 apr en vr
5 apr 20.00 | Docu-zondag Escher:
Het oneindige zoeken zo 7 apr 14.00
| Filmkring Beast do 18 apr, vr 19 apr
en za 20 apr 20.00 |

SCHIEDAM
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wennekercinema.nl  At Eternity’s Gate

vr 5 apr en za 6 apr 20.30 | zo 7 apr
13.00 | Continuer do 11 apr 15.00 | vr
12 apr en za 13 apr 20.30 | zo 14 apr
16.00 | Free Solo do 25 apr en vr 26
apr 20.30 | zo 28 apr 15.00 | God Only
Knows do 18 apr 20.00 | vr 19 apr en
za 20 apr 20.30 | If Beale Street
Could Talk do 25 apr en vr 26 apr
20.00 | Mary Queen of Scots do 18
apr, zo 21 apr en wo 24 apr 15.00 | vr
19 apr 20.00 en za 20 apr 20.00 | ma
22 apr 14.00 (met high tea) | Rafaël
zo 14 apr 13.30 | Roma do 4 apr en wo
10 apr 15.00 | do 4 apr, vr 5 apr en za
6 apr 20.00 | zo 7 apr 15.30 (met
Mexicaans buffet) | Stan & Ollie wo 3
apr 15.00 | Werk ohne Author do 11
apr, vr 12 apr en za 13 apr 20.00 | wo
17 apr 15.00 | Roze film Rafiki di 9 apr
20.00|

SCHIJNDEL
4 Filmclub Schijndel/’t Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | schijndelfilm.nl | Aanvang: 20.30  Green
Book di 9 apr 20.30 | Matthäus
Passion vr 19 apr 19.30 | Schapenheld vr 26 apr 20.00 | Das schwei-

Maar waar die plot
overzichtelijk is,
blijft het waarom
van dingen constant net buiten
bereik, zeker als
de film gaandeweg steeds meer
ruimte maakt voor
raadselachtige
occulte elementen. Het maakt
Sunset een moedwillig frustrerende ervaring – een
frustratie die, als
je ervoor open
kunt staan, ook
enerverend en urgent is.
Joost Broeren-Huitenga in de
Filmkrant

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

Children Act di 30 apr | Colette di 2
apr | I’m Not a Witch di 23 apr | Kursk
zo 7 apr | Leave No Trace di 16 apr |
Wildlife di 9 apr

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

Arctic di 30 apr 20.30 | At Eternity’s Gate zo 31 mrt 11.00 | Can You Ever
Forgive Me do 18 apr 20.00 | Doubles vies wo 10 apr 20.30 | God Only
Knows di 2 apr 10.30 en wo 24 apr
20.30 | If Beale Street Could Talk di
2 apr 20.30 | Lazzaro felice di 23 apr
20.30 | Mary Queen of Scots wo 3
apr 20.30 | Peterloo di 9 apr 20.30 |
Roma wo 17 apr 20.30 | Schapenheld
zo 28 apr 11.00 | A Star Is Born vr 5
apr 20.30 | Vice di 16 apr 20.30

TILBURG
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website
voor exacte tijden en data  Le
grand bain vanaf do 11 apr | The
White Crow vanaf do 11 apr | Zwarte
doos di 30 apr 19.45

UDEN
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 |
filmpul.com | Aanvang: 20.00

Capharnaüm do 4 apr | Doubles vies
do 11 apr | If Beale Street Could Talk
do 18 apr | Vice do 25 apr

UTRECHT
4 ’t Hoogt
Kantoor: Nijverheidsweg 16-C |
030‑2312216 | hoogt.nl | Raadpleeg
de website voor het actuele programma  CineArt Under the Skin do
25 apr 20.30 (De Nijverheid) | CineCuisine Rabat vr 12 apr 18.30 (ZIMIHC Stefanus) | CineMekka Ockels’
erfenis zo 7 apr 16.30 (Metaal Kathedraal) | CineMuziek Maria by
Callas wo 17 apr 20.15 (Parel Van
Zuilen)
4 Louis Hartlooper Complex

Tolsteegbrug 1 | 030‑232 0452 |
hartlooper.nl | Onderstaande films
draaien in Louis Hartlooper òf
Springhaver | Raadpleeg de website
voor het wekelijkse programma 

The Aftermath vanaf do 28 mrt | The
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Beach Bum vanaf do 28 mrt | C’est
ca l’amour vanaf do 28 mrt | Cold
Case Hammarskjöld vanaf do 4 apr |
Dirty God vanaf do 25 apr | Drømmeland vanaf do 28 mrt | Gloria Bell
vanaf do 4 apr | God Only Knows
vanaf do 4 apr | Grâce à Dieu vanaf
do 4 apr | Le grand bain vanaf do 11
apr | L’homme fidèle vanaf do 25 apr
| Le jeu vanaf do 25 apr | Leto vanaf
do 18 apr | Mario vanaf do 28 mrt |
Missing Link vanaf do 11 apr | A Private War vanaf do 28 mrt | Sofia
vanaf do 4 apr | They Shall Not Grow
Old vanaf do 11 apr | Thunder Road
vanaf do 28 mrt | Vox Lux vanaf do 18
apr | The White Crow vanaf do 11 apr |
Yomeddine vanaf do 18 apr | Cracking the Frame Being Frank: The
Chris Seivey Story di 16 apr, 21.15 |
Language No Problem Lazzaro
felice zo 14 apr en zo 28 apr 19.00 |
Movies That Matter Acusada ma 8
apr 19.00 | Psychoanalyse & Film
Stories We Tell wo 3 apr 19.00 |
Queer Sauvage ma 1 apr 19.00 |
Timeless 12 Angry Men zo 7 apr 11.30
| Brief Encounters zo 21 apr 11.30
4 Springhaver

do 28 mrt 20.30 | zo 31 mrt 16.15 |
Doubles Vies do 11 apr 20.30 | zo 14
apr 16.15 | If Beale Street Could Talk
do 18 apr 20.30 | zo 21 apr 16.15 | Ray
& Liz do 25 apr 20.30 | zo 28 apr
16.15

VLISSINGEN
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl  After

vanaf do 18 apr | Avengers: Endgame
vanaf wo 24 apr | Baantjer: het begin
vanaf do 18 apr | The Curse of La
Llorona vanaf do 18 apr | Fighting
with My Family vanaf do 4 apr | Little
vanaf do 11 apr | The White Crow
vanaf do 11 apr | Pet Sematary vanaf
do 4 apr | Shazam! vanaf do 4 apr |
Hellboy vanaf do 11 apr | They Shall
Not Grow Old vanaf do 11 apr | Captive State vanaf do 11 apr | Royal
Opera House Faust di 30 apr 19.30 |
La forza del destino di 2 apr 19.00

VENLO

Overal vuilnis op
straat en brede
scheuren in het
wegdek. Niet echt
ideaal om op te
skateboarden, zou
je denken. Maar
gaandeweg de
over een periode
van twaalf jaar gedraaide film wordt
duidelijk hoe zeer
die straatsport
deze jongeren
juist de enige ontsnapping biedt uit
een uitzichtloze
situatie. Al is de
kick maar tijdelijk.

4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077‑351 8183 |
nieuwescene.nl  At Eternity’s Gate

Fritz de Jong over Minding the
Gap in de Filmkrant

Springweg 50 | 030‑231 3789 |
springhaver.nl | Bovenstaande
films draaien in Louis Hartlooper
òf Springhaver | Raadpleeg de
website voor het wekelijkse programma  Language No Problem

Lazzaro Felice wo 10 apr en wo 24
apr 19.00 | Queer Sauvage ma 22 apr
19.00 | Timeless 12 Angry Men zo 14
apr 11.30 | Brief Encounters zo 28 apr
11.30

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

Capharnaüm ma 15 apr | The Favourite ma 1 apr | Green Book ma 8 apr |
Schapenheld di 2 apr | Das schweigende Klassenzimmer ma 29 apr

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

Rhapsody wo 3 apr 20.00 | Green
Book zo 31 mrt 14.30 | Werk ohne
Autor za 30 mrt 20.00

do 18 apr t/m wo 1 mei | Bon Dieu 2
do 25 apr t/m wo 1 mei | Brozer do 4
apr t/m wo 10 apr | Caravaggio: The
Soul and the Blood do 4 apr t/m wo
10 apr | Free Solo do 4 apr t/m wo 10
apr | Las herederas do 25 apr t/m wo
1 mei | If Beale Street could Talk do 11
apr t/m wo 24 apr | Oedoer drom do
18 apr t/m wo 24 apr | On the Basis
of Sex do 11 apr t/m wo 1 mei | RBG do
18 apr t/m wo 24 apr | Stan & Ollie do
4 apr t/m wo 10 apr | Styx do 11 apr
t/m wo 24 apr | These Are My Hours
do 18 apr t/m wo 24 apr | Werk ohne
Autor do 4 apr t/m wo 17 apr

VLAARDINGEN
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) |
hetzeepaard.nl | Reserveren via
website  At Eternity’s Gate do 4 apr

20.30 | zo 7 apr 16.15 | Capharnaüm

Acusada in MtM on Tour

ADVERTORIAL

In april toert de spannende rechtbankthriller Acusada door het land
in Movies that Matter On Tour.
De film gaat over de jonge Dolores, die als enige verdacht wordt
van de moord op haar beste vriendin. Haar ouders doen hun uiterste best om haar onschuld te bewijzen, maar terwijl het proces
vordert, brengt Dolores zelf hun
zaak in gevaar. Acusada laat zien
dat de beeldvorming door me-

dia en sociale netwerken een grote impact kan hebben op het leven
van de betrokkenen bij een rechtszaak. De film werd geselecteerd
voor het Camera Justitia competitieprogramma van het Movies
that Matter Festival 2019. In april
wordt Acusada vertoond in zestien
verschillende steden in combinatie
met een inleiding of nagesprek.

Bon dieu 2 do 28 mrt en vr 29 mrt
20.00 | za 30 mrt 15.30 | Green Book
za 30 mrt 20.00 | A Star Is Born - Extended zo 31 mrt 20.00

WAALWIJK
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 |
deleest.nl  At Eternity’s Gate vr 12

apr 20.15 | Can You Ever Forgive Me?
di 30 apr 19.45 | Capharnaüm za 30
mrt 19.45 | Free Solo di 2 apr 19.45 |
The Front Runner di 23 apr 19.45 | On
The Basis Of Sex di 23 apr 20.15 | Tea
with the Dames di 16 apr 19.45 |
Verliefd op Cuba do 25 apr, vr 12 apr,
vr 19 apr, vr 29 mrt en vr 5 apr 19.45 |
Vice za 20 apr 19.45 | Welcome to
Marwen za 6 apr 19.45 | Werk Ohne
Autor di 9 apr 19.45 | White Boy Rick
ma 8 apr 19.45 | Filmclub If Beale
Street Could Talk | di 23 apr 10.30

WAGENINGEN
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Venster) | moview.nl  No Date, No

Signature za 30 mrt, ma 1 apr en wo
3 apr 20.30

WEESP
4 City of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 |
wesopa.nl | Aanvang: 20.00

Capharnaüm do 11 apr | Free Solo do
4 apr | Stan and Ollie do 18 apr

WINTERSWIJK
4 Filmhuis Winterswijk
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 |
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang:
18.30 en 21.00  Capharnaüm di 9
apr Das schweigende Klassenzimmer di 2 apr | Styx di 16 apr

4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuwstraat 2 | cinemaarten.nl | Reserveren via e-mail cinemaarten@planet.nl | Aanvang: 20.15  Capharnaüm di 16 apr | Colette di 2 apr |
Green Book di 9 apr | No Date, No
Signature di 30 apr | Woman at War
di 23 apr

ZEIST
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7400| figi.nl/
bioscoop | Het programma wordt
wekelijks aangevuld, raadpleeg de
website voor het complete programma  Bram Fischer di 30 apr
20.15 | Mary, Queen of Scots ma 1
apr 15.00 | Retour en Bourgogne di 9
apr 20.15 | Stan & Ollie ma 15 apr
15.00 | Boek & film On Chesil Beach
ma 8 apr 19.30 | Royal Opera House
La forza del destino di 2 apr 19.10 |
Faust di 30 apr 19.40 |

ACUSADA

do 18 apr | Shazam! vanaf do 4 apr |

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075‑631 1993
| Reserveren via belbios | de-fabriek.nl  Bon Dieu 2 do 4 apr, vr 5

apr, za 6 apr, wo 10 apr, vr 12 apr, zo
14 apr | Cold Case Hammarskjöld vr
5 apr, za 6 apr, zo 7 apr, 13 apr, di 16
apr | Dirty God vr 26 apr, za 27 apr, zo
28 apr, ma 29 apr | Gloria Bell vr 5
apr, za 6 apr, zo 7 apr, ma 8 apr, di 9
apr, do 11 apr, vr 12 apr, za 13 apr, zo
14 apr, wo 17 apr, vr 19 apr, za 20 apr,
zo 21 apr | God Only Knows do 4 apr,
vr 5 apr, za 6 apr, di 9 apr, vr 12 apr, za
13 apr, zo 14 apr, wo 17 apr | Le grand
bain do 11 apr, vr 12 apr, za 13 apr, zo
14 apr, ma 15 apr, di 16 apr, do 18 apr,
zo 21 apr, wo 24 apr, vr 26 apr | Green
Book za 6 apr, vr 12 apr, za 20 apr, zo
28 apr | If Beale Street Could Talk vr
5 apr, za 6 apr, zo 7 apr, ma 8 apr | Le
jeu do 25 apr, vr 26 apr, za 27 apr, zo
28 apr, ma 29 apr, di 30 apr | On the

Basis of Sex do 25 apr, vr 26 apr, zo
28 apr | Pajaros de verano vr 19 apr,
za 20 apr, wo 24 apr, za 27 apr, zo 28
apr | They Shall Not Grow Old do 11
apr, vr 12 apr, za 13 apr, zo 14 apr, ma
15 apr, vr 19 apr, zo 21 apr, di 23 apr,
do 25 apr, wo 1 mei | Vice do 18 apr,
za 20 apr, zo 21 apr, ma 22 apr, vr 26
apr, za 27 apr | Vox Lux do 18 apr, vr
19 apr, za 20 apr, zo 21 apr, ma 22
apr, di 23 apr, vr 26 apr | 50+ film do
4 apr, do 11 apr, do 18 apr, do 25 apr
15.00 | Concertspecial Control
(i.s.m. De Flux) za 20 apr | Dag van
de Arbeid Les misérables (i.s.m.
ROSA) wo 1 mei | LeesFabriek If
Beale Street Could Talk wo 10 apr |
KunstFilmFabriek Bunuel in the
Labyrinth of the Turtles vr 19 apr |
Mannenavond Vice vr 19 apr | Nederlandse Filmnacht Dirty God (met
voorgesprek) za 20 apr | Roze filmklassieker Maurice ma 1 apr, vr 5 apr,
za 6 apr, zo 7 apr | Sneak Preview za
13 apr | Specials Don’t Be A Dick
About It (i.s.m. Centrum Autisme)
do 4 apr | Mantra: Sounds into Silen-

Pelgrimeren en filmkijken
Eten en filmkijken kunnen we al jaren op food & filmfestivals, maar
de combinatie wandelen en filmkijken is nieuw. Het kan 6 april in
Nijmegen op het wandel- en filmfestival Wandelend Denken en Pelgrimeren.
Pelgrimeren? Het woord zal niet
bij iedereen een belletje doen rinkelen. Wie even zoekt, kan er dit
over vinden: “Pelgrimeren is een
tocht naar een plek van spiritueel
belang, met de bedoeling inzicht te
verwerven in je eigen denken en
handelen.” En: “Niet het einddoel
van de pelgrimstocht maar de weg

WOERDEN
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 |
annexcinema.nl  The Mule di 9 apr

20.00 | Royal Opera House La forza
del destino di 2 apr 19.15 | Faust di
30 apr 19.45 | Verwacht After vanaf
do 18 apr | Avengers: Endgame vanaf
wo 24 apr | Baantjer: het begin vanaf

ZALTBOMMEL

MOVIESTHATMATTER.NL/ONTOUR

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

ce (met Kirtan zangers) zo 7 apr
16.45

THE WAY

ernaartoe is het belangrijkste.” Dat
geldt niet helemaal voor het wandel-en-filmfestival, want het is
toch echt de bedoeling dat de wandeling, die 6 april ’s ochtends
wordt gemaakt, ’s middags eindigt
in filmhuis O42. Daar kunnen de
wandelaars/filmkijkers films zien.
Tegen die tijd is er al veel met hen
gebeurd, want de organisatoren
halen filosoof Frédéric Gros aan,
die wandelen beschouwt ‘als een
filosofische daad en een spirituele
ervaring’. En dat heeft gevolgen:
“Wandelen zal veel mensen die het
niet van zichzelf weten, tonen dat
ze eigenlijk wandelende denkers en
pelgrims zijn.” Best mogelijk dat de
wandelaars grootse gedachten en
inzichten opdoen, want ook voor
genieën als Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche, Mahatma Gandhi
en Immanuel Kant ‘was lopen een
manier om gedachten te ontwikkelen of inspiratie op te doen’. Wie
wil er met deze namen in zijn

ZEVENAAR
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 |
Reserveringen 0316-344 250 (na
19.15) | filmhuiszevenaar.nl  Buddy
wo 3 apr 20.15 | Green Book di 2 apr
20.15 | If Beale Street Could ma 1 apr
20.15 | di 2 apr 10.30 | wo 3 apr 14.30
| Werk ohne Autor di 2 apr 14.30 |
Wildlife ma 1 apr 14.30

ZIERIKZEE
4 FiZi
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl

Un amour impossible vr 29 mrt
20.00 | Bloody Marie di 16 apr 14.00
| ma 29 apr 20.00 | Brugklas: De tijd
van mijn leven vr 26 apr 15.00 | Can
You Ever Forgive Me? di 23 apr en di
30 apr 14.00 | vr 26 apr 20.00 | Capharnaüm vr 5 apr en zo 31 mrt 20.00
| Cold Pursuit ma 8 apr en za 13 apr
20.00 | Continuer ma 1 apr 20.00 |
za 13 apr 15.00 | Doubles vies di 9 apr
14.00 | wo 3 apr 20.00 | Goede buren

hoofd niet pelgrimeren?
Na de twee uur durende ochtendwandeling kan de wandelaar
in O42 uit vier films kiezen. De
Franse documentaire Santiago de
Compostela (Freddy Mouchard)
portretteert over een periode van
drie jaar pelgrims op weg naar de
Spaanse bedevaartsplaats. In de
Amerikaanse speelfilm The Way
(Emilio Estévez) reist een Amerikaan (Martin Sheen) naar Spanje
om het lichaam van zijn onderweg
naar Santiago de Compostela omgekomen zoon op te halen. Eenmaal in Spanje besluit hij de tocht
zelf te maken. Ook in de Amerikaanse documentaire Walking the
Camino: Six Ways to Santiago (Lydia B. Smith) draait het om Santiago de Compostela. De film volgt
zes wandelaars op weg naar het
stadje. De fantasierijke en ontroerende Braziliaanse animatiefilm O
menino e o mundo (Alê Abreu)
voert een jochie op dat op zoek is
naar zijn vader. Inspirerende film.
FILMHUISO42.NL
NKDI.NL
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Another Day of Life 			 11111
Ash is Purest White 			 11111
The Beach Bum 			 11111
The Beast in the Jungle 			 11111
Captain Marvel 			 11111
C’est ça l’amour 			 11111
Destroyer 			 11111
The Front Runner 			 11111
High Life 			 11111
The Hummingbird Project 			 11111
Lazzaro Felice 			 11111
Mario 			 11111
Minding the Gap 			 11111
The Mule 			 11111
Nu verandert er langzaam iets 			 11111
On the Basis of Sex 			 11111
Pájaros de verano 			 11111
Peterloo 			 11111
A Private War 			 11111
Sakawa 			 11111
Sofia 			 11111
Sunset 			 11111
Thunder Road 			 11111
Vice 			 11111
Wajib 			 11111
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11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111 is slecht | 11111 is niet gezien
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ALPHEN A/D RIJN

4 Parkfilmhuis Casper & Emma
maken theater ma 29 apr 15.00 |
Draken & Deuntjes 5+ ma 29 apr
13.30

AMERSFOORT

4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Ernest & Celestine winterpret 4+ |
Maya: de honingspelen 4+| Circus
Noël 6+ vanaf za 20 apr

AMSTERDAM
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NRC Handelsblad

4 Eye Filmmuseum Klara en de
gekke koeien 6+ za 6 apr 15.15 | zo 7
apr 12.45 | Klein maar fijn 3+ zo 7 apr,
zo 14 apr en zo 21 apr 10.30
4 FC Hyena Missing Link 6+ vanaf
wo 10 apr | Wonder Park 6+ vanaf wo
17 apr
4 Het Ketelhuis Missing Link 6+
vanaf wo 10 apr Nog te zien Klara en
de gekke koeien 6+
4 Rialto Mannetje Tak en andere
verhaaltjes 4+ za 30 mrt
4 Studio/K Dumbo 12+ vanaf wo 27
mrt | Missing Link 6+ vanaf wo 10
apr | Wonder Park 6+ vanaf wo 17 apr

Coen van Zwol

NRC Handelsblad

André
Waardenburg

de Volkskrant

De Filmkrant/
Trouw

Floortje Smit
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bibliotheek De Gruffalo 4+ za 6 apr
15.00

Algemeen Dagblad

Dirty God vanaf do 25 apr | Gloria
Bell vanaf do 4 apr | God Only Knows
vanaf do 4 apr | Grâce à dieu vanaf do 4 apr | Le grand bain vanaf do
11 apr | Le jeu vanaf do 25 apr | They
Shall Not Grow Old vanaf do 11 apr |
Vox Lux vanaf do 18 apr | The White Crow vanaf do 11 apr | Yomeddine
vanaf do 18 apr | Arts in Cinema Tintoretto: A Rebel of Venice ma 1 apr
20.15 | wo 3 apr 16.00 | Young Picasso za 27 apr 17.00 | ma 29 apr 20.15
| wo 1 mei 16.00 | Fraterhuis Academie Het 19de-Eeuwse Duitsland za 6
apr 11.00 | Geprolongeerd The Aftermath | Bon Dieu 2 | Green Book | Mario | A Private War | Werk ohne Autor | Special De getekende Hahn di
9 apr 19.00 | Zwolse premières Bunuel in the Labyrinth of the Turtles | Cold Case Hammarskjöld | Leto
| Miel-Emile
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ALMERE

Ab Zagt

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

Ronald Rovers

NRC Handelsblad

Dana Linssen

Trouw

Belinda van de
Graaf

Cinema.nl/VPRO
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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 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe

ZWOLLE

do 18 apr 15.00 | za 20 apr 21.00 | Ray
& Liz za 20 apr 18.30 | zo 21 apr
20.00 | Reading Gilgamesh zo 21 apr
14.00 | Sofia ma 22 apr en ma 29 apr

Gerhard Busch

Koos do 11 apr 20.00 | Lazzaro felice
vr 26 apr 17.00 | zo 28 apr 20.00 | No
Date, No Signature di 16 apr 20.00 |
vr 12 apr 20.30 | Pájaros de verano

JEUGDFILM

De Telegraaf

EYEFILM.NL

20.00 | za 27 apr 18.30 | Soul
Power vr 26 apr 20.30 | Sprekend
Nederland zo 14 apr 15.00 | The
Player zo 14 apr 11.00 | Werk ohne
Autor za 13 apr 14.00 | 100 jaar in 50
films Closely Watched Trains wo 3
apr 20.00 | Easy Rider wo 10 apr
20.00 | Midnight Cowboy wo 17 apr
20.00 | The French Connection wo
24 apr 20.00

Marco Weijers

Full Contact kruipt in het hoofd
van een Amerikaanse soldaat, die
achter een computer op duizenden
kilometers afstand met drones
over leven en dood beslist.
Het programma, dat naast films
specials met lezingen, Q&A’s en
performances bevat, telt veel meer
films over getraumatiseerde soldaten. Het zijn er te veel om op te
noemen, maar toch nog een paar
titels: Jacob’s Ladder (Adrian Lyne,
1990), First Blood (Ted Kotcheff,
1982), Of Men and War (Laurent
Bécue-Renard, 2014), A Couple of
Down and Outs (Walter Summers,
1923) en First Kill (Coco Schrijber,
2001). Dat je ook komedies over
oorlogstrauma’s kunt maken, bewezen de makers van Airplane!
(Jim Abrahams e.a.,1980). Daarin
moet een getraumatiseerde oorlogspiloot veilig zien te zien landen
met een vliegtuig. Geestig of smakeloos?

FULL CONTACT

Het Parool

Street Could Talk di 23 apr, do 18 apr
20.00 en ma 15 apr 20.00 | do 11 apr
15.00 | vr 12 apr 17.00 | za 13 apr
21.00 | Karina Holla vr 19 apr 20.00 |

Bor Beekman

White do 25 apr 20.00 | zo 28 apr
15.00 | Capharnaüm di 9 apr en zo 14
apr | za 13 apr 18.30 | Dirty God vr 19
apr 22.00 | Grâce à Dieu di 30 apr
20.00 | do 25 apr 15.00 | I, Claude
Monet zo 28 apr 11.00 | If Beale

Jos van der Burg

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

De Groene
Amsterdammer

ZUTPHEN

traumatische herinneringen, maar
ook over menselijke veerkracht.
Het inzicht dat angst en stress
tot een meltdown van de menselijke psyche kunnen leiden, brak voor
het eerst door in de Eerste Wereldoorlog. Waarom waren veel oorlogsveteranen apathisch, verward,
agressief, depressief of suïcidaal?
Men begreep er weinig van. De
Schotse filmmaker Gilles MacKinnon maakte er ruim twintig jaar
geleden de aangrijpende speelfilm
Regeneration over. Daarin lappen
artsen getraumatiseerde Britse
soldaten in Engeland even snel op,
zodat ze weer terug kunnen naar
het Europese slagveld. Uit de film
spreekt een onthutsend gebrek aan
kennis van wat oorlog met soldaten doet.
Wat oorlogstrauma’s doen, is te
zien in veel van de bijna vijftig
films in het programma Shell
Shock. Het heftigste voorbeeld is
misschien Taxi Driver (Martin
Scorsese, 1976), waarin Robert De

Basje Boer

Beautiful Boy di 9 apr 15.00 | Green
Book zo 28 apr 15.00 | The Kindergarten Teacher di 16 apr 15.00 en
20.00 | Kursk di 30 apr 20.00 | Nos
batailles di 2 apr 15.00 en 20.00 |
Das schweigende Klassenzimmer di
23 apr 15.00 en 20.00 | Los versos
del olvido di 9 apr 20.00 |

Shell Shock: De kracht van verhalen films over woede, angst en

Niro als Vietnamveteraan doordraait en New York van ‘het kwaad’
wil zuiveren. Hij is niet de enige
getraumatiseerde veteraan in het
programma. Dat zijn ook de Tweede Wereldoorlogveteranen in Let
There Be Light, John Hustons aangrijpende verslag van de psychiatrische behandeling van getraumatiseerde veteranen. Verpletterend is ook J’accuse (1919), de oorlogsaanklacht van Abel Gance met
de klassieke scène, waarin kreupele, blinde en gewonde veteranen
als geesten uit een andere wereld
huiswaarts lopen.
Maar ook recentere films laten
zien wat oorlog met soldaten doet,
zoals Heddy Honigmans documentaire Crazy, waarin Nederlandse VN-militairen over hun ervaringen praten. David Verbeeks

de Volkskrant

4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl

Dat oorlogsgeweld tot trauma’s
leidt bij soldaten en burgers is
filmmakers niet ontgaan. EYE presenteert tot en met 22 mei met

Berend Jan
Bockting

ZOETERMEER

Opgebrand en doorgebrand

de Volkskrant

wo 24 apr 20.00 | The Hate U Give
vr 12 apr en zo 7 apr 20.00 | If Beale Street Could Talk do 28 mrt en za
30 mrt 20.00 | De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw vr 19 apr
19.00 | Minding the Gap zo 14 apr
20.00 | Nos batailles di 2 apr 14.00 |
On the Basis of Sex ma 22 apr 20.00
| za 20 apr 15.00 | Pájaros de Verano
zo 21 apr 20.00 | Het Pärt gevoel zo
28 apr 14.00 | Ray & Liz ma 15 apr en
za 20 apr 20.00 | Retrospekt zo 28
apr 20.00 | Schapenheld wo 10 apr
en wo 17 apr 20.00 | A Star Is Born Extended di 9 apr 20.00 | Verliefd op
Cuba do 4 apr en za 6 apr 20.00 | za
27 apr 15.00 | Vice za 27 apr 20.00 |
zo 14 apr 14.00
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Naar Vlaanderen

Lezersacties april

Oké, je moet er even de grens voor
over, maar dan heb je ook wat. In
zeven Vlaamse steden is van 23
april tot 6 mei het MOOOV Film
Festival. Te zien zijn zeventig lange
en zestien korte films uit alle
windstreken, maar het festival reflecteert ook op de rol van cinema
in de wereld.
Weer een vooroordeel doorbroken: er kan gelachen worden op
MOOOV. Het festival had altijd het
imago van ernstige wereldcinema
over sociale en politieke problemen. Zulke films vertoont het ook
zeker, maar dat er ook lichtvoetiger films te zien waren, zagen velen
over het hoofd. Dat zal moeilijk
gaan in de komende editie, want
het festival opent met de Israëlisch-Palestijnse komedie en satire
Tel Aviv on Fire (Sameh Zoabi,
2018). De film, die drie prijzen won
op het filmfestival van Venetië,
voert een scenarist van een Palestijnse soapserie op, die van alle
kanten onder druk wordt gezet om
het script te wijzigen. Wie meer
komedies wil zien, kan terecht bij
het Argentijnse El amor menos
pensado (Juan Vera, 2018), over de
echtscheidingsperikelen van een
vijfentwintig jaar getrouwd stel, en
Sawah (Adolf el Asal, 2019), over
een Egyptische dj, die naar
Luxemburg reist voor een dj-wedstrijd, maar bij aankomst wordt
aangezien voor een illegale vluch-

SHOPLIFTERS

EL AMOR MENOS PENSADO

teling.
Een belangrijk festivalonderdeel is de uit negen films bestaande
competitie, die een goed inzicht
geeft waar MOOOV voor staat: sociaal en politiek betrokken cinema
uit alle delen van de wereld. Een
paar films er uitgelicht. Het
Zuid-Afrikaanse Flatland (Jenna
Baas, 2019) is een emancipatorisch
verhaal over drie vrouwen in een
westernlandschap. Het Mexicaanse La camarista (Lila Avilés, 2018)
toont de strijd van een kamermeisje in Mexico-Stad voor een iets beter leven. Het eveneens Mexicaanse Las niñas bien (Alejandra Márquez Abella, 2018) fileert de hypocrisie van een rijk Mexicaans echtpaar, dat als het financieel aan de
grond zit de schijn blijft ophouden.
Het Azerbeidzjaanse familiedrama
End of Season (Elmar Imanov,
2019) laat zien hoe door vervreemding, inertie en gebrek aan communicatie een gezin uit elkaar valt.
In het Indiase Window of Silence
(Praveen Morchale, 2018) worstelt
een vrouw in Kasjmir met de afwezigheid van haar man, die na arrestatie is verdwenen.
De jaarlijkse oeuvre-award van
het festival gaat naar Philippe
Faucon, de Franse regisseur die
drie jaar geleden met Fatima de
César voor beste Franse film won.
Een nieuwe award is de naar de Senegalese filmmaker Ousmane
Sembène genoemde Sembène
Award, die wordt uitgereikt aan de
beste wereldfilm op het festival.
Naast films zijn er talrijke speciale
evenementen en gesprekken met
filmmakers. Het MOOOV Film
Festival wordt gehouden in Genk,
Brugge, Sint-Niklaas, Turnhout,
Beringen, Liere en Roeselare.
MOOOV.BE

APELDOORN

DEVENTER

Klara en de gekke koeien vanaf 18
apr | Waar is Knoester? za 27 apr
13.15

gekke koeien 6+ | Missing Link 6+
vanaf 10 apr | Circus Noël 6+ vanaf 17
apr

ARNHEM

DORDRECHT

4 Filmtheater/Podium Gigant

4 Focus Filmtheater Circus Noël 6+
vanaf 17 apr | Klara en de gekke
koeien 5+ vanaf 10 ap | Missing Link
8+ vanaf 10 apr | De nieuwe
avonturen van capelito 3+ wo 17
april 9.45

BUSSUM

4 Filmhuis Bussum Circus Noël 6+
vr 19 apr 14.15 | za 20 apr 15.50 | zo 21
apr 13.00 | ma 22 apr 15.15 | wo 24
apr 9.15 (met ontbijt) | Corgi 6+ zo 31
mrt 15.15 | wo 3 apr en wo 10 apr
14.45 | vr 5 apr 14.20 | zo 7 apr 12.30 |
wo 24 apr 15.00 | Klara en de gekke
koeien 6+ za 30 mrt 12.30 | Masha
en de beer 2 3+ zo 21 apr 15.10 | di 23
apr 15.15 | wo 24 apr 8.30 (met
ontbijt)

DELFT

4 Filmhuis Lumen De buurtspion
6+ vanaf 18 apr | Klara en de gekke
koeien 6+ tot 11 apr | Maya: de
honingspelen 4+ tot 18 apr | Missing
Link 6+ vanaf 11 apr

4 Filmhuis De Keizer Klara en de

4 Cinema The Movies Wonder Park
6+ vanaf wo 11 apr

GOUDA

4 Filmhuis Rita & de krokodil 4+ wo
24 apr en zo 28 apr 13.30 | wo 1 mei
13.30 |

HAARLEM

4 Filmschuur Missing Link 6+
vanaf wo 10 apr

HARDENBERG

4 Filmhuis Hardenberg Masha en
de beer 2 3+ vanaf wo 10 apr |
Missing Link 6+ vanaf wo 10 apr |
Wonder Park 6+ vanaf wo 17 apr

HEEMSKERK

4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Asterix en het geheim van de toverdrank 6+ zo 31 mrt 14.00 | Mary Poppins Return 6+ zo 21 apr 14.00

HOORN

4 Cinema Oostereiland Corgi 6+ zo
14 apr 13.30 | Monky 6+ zo 7 apr
13.30

Wie dit gevoelige,
dromerige en toch
rauwe debuut ziet
dat vorig jaar in de
Semaine de la Critique tijdens het
Festival Cannes in
première ging, zal
zich afvragen
waar regisseur
Camille Vidal-Naquet zich al die tijd
verstopt heeft.
Zoveel gevoel voor
het grote verhaal
dat in het kleine
schuilt en voor de
vergezichten die
zich in alledaagse
taferelen verbergen, zo’n volstrekt
zelfverzekerde
stijl zie je zelden in
een debuut.
Ronald Rovers over Sauvage
in de Filmkrant

Als Osamu en
zijn zoon na
hun zoveelste
winkeldiefstal weer onderweg naar
huis zijn, komen ze buiten
in de kou een
verloren klein
meisje tegen.
Als blijkt dat
ze van huis is
weggelopen,
neemt Osamu haar mee naar huis,
waar ze al snel wordt opgenomen
in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze
een gelukkig leven samen. Tot een
onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef
worden gesteld.
Zoals Ronald Rovers schreef in
De Filmkrant: “Nog nooit was Koreda Hirokazu zo in vorm als in het
even ontroerende als geraffineerde
Shoplifters, dat in mei de Gouden
Palm won op het filmfestival van
Cannes.”
Shoplifters is vanaf half april
verkrijgbaar op dvd en vod. September Film stelt vijf dvd's beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

MY GENERATION

Brits film
icoon Michael
Caine is de
hoofdpersoon
én verteller
van My Generation, een levendige en
inspirerende
vertelling van
zijn persoonlijke ervaringen in het Londen van
de jaren 60. Ondersteund door
prachtige archiefbeelden, invloedrijke songs en door middel van gesprekken met iconen (uit die tijd)
als Paul McCartney, Twiggy, David

Baily en David Hockney neemt Michael Caine de kijker mee op een
reis naar de geboorte én naar het
hart van de popcultuur van het
Londen van de Swinging Sixties.
De Filmkrant schrijft: “De makers – en vooral editor Ben Hilton
– verdienen een pluim voor hun
monnikenwerk, ze zetten een duizelingwekkende hoeveelheid opnames van swingend London af tegen het bepaald onswingende Engeland van weleer.”
My Generation is vanaf begin
maart verkrijgbaar op dvd en vod.
Remain in Light (Paradiso Film)
stelt vijf dvd’s beschikbaar voor lezers van de Filmkrant.

TESNOTA

In dit regiedebuut waarin een joodse
jongen en zijn
verloofde
worden ontvoerd, onderzoekt regisseur Kantemir Balagov
juist niet de
mechanismes
van de kidnapping, maar veeleer
de emotionele en financiële tol die
de familie ervoor betaalt. Zo geeft
Balagov een intiem en persoonlijk
beeld van het Rusland van zijn
jeugd, toen de stemming in het
land werd beheerst door de Tsjetsjeense oorlogen.
Hugo Emmerzael schreef in de
Filmkrant: “Balagov heeft met zijn
ijzingwekkende debut een werk
gemaakt dat niet alleen reflecteert
op zijn eigen regio, maar ook op
heden en verleden en de onzekere
toekomst van het hele land. Zo
treedt hij in de voetsporen van Sokoerov als mede-chroniqueur van
een ambivalent Rusland.”
Tesnota is vanaf half maart verkrijgbaar op dvd en vod. Contact
Film stelt vijf dvd’s beschikbaar
voor lezers van de Filmkrant.

STALKER

Stalker is de
laatste film
die regisseur
Andrei Tarkovsky (Het offer, Nostalgia,
Solaris)
maakte in de
Sovjet-Unie.
De metafysische reis door
een raadselachtig, postapocalyptisch landschap is een unieke cinematografische belevenis. Een gids
voert een schrijver en een professor naar het hart van de Zone, een
verboden gebied waar ooit een
ramp plaatsvond. De drie mannen
gaan er op zoek naar de Kamer, een
plek waar volgens verhalen je diepste wensen in vervulling gaan.
Lumière brengt de 2K gerestaureerde versie van Stalker in april uit
op dvd, blu-ray en op lumiere
series.com. Lumière stelt vijf dvd’s
ter beschikking aan de lezers van de
Filmkrant.

WIN EEN WEEKEND NAAR
MOOOV FILMFESTIVAL
IN TURNHOUT, BELGIE

Exclusief voor Filmkrantlezers
biedt het enerverende & charmante filmfestival voor wereldcinema
Mooov in Turnhout, België in het
weekend van zaterdag 27 op zondag 28 april een nachtje hotel voor
twee personen incl. 10 vrijkaartjes
aan. Voorwaarde: vermeld in uw
mail de openingsfilm van het
Mooov filmfestival. Zie ook de advertentie op pagina 28.

INTERESSE?

Stuur een email met naam en adres
naar info@filmkrant.nl en geef
daarin aan voor welke actie u belangstelling hebt. Is dat het Weekendje Turnhout, wilt u dan ook
graag de openingsfilm van het festival vermelden? Er zal worden geloot onder de inzenders. N.B.
Slechts één actie per inzender en
wie het eerst komt, die het eerst
maalt. Deze actie loopt tot 30 april
2019. Winnaars ontvangen bericht
en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

HOUTEN

TIEL

WOERDEN

honingspelen 4+ vr 19 apr 10.00

& vriendjes - verliefd 3+ zo 31 mrt
10.00

2 3+ wo 10 apr | Missing Link 6+ wo
10 apr | Wonder Park 6+ wo 17 apr

VEENDAM

ZAANDAM

4 Film Aan de Slinger Maya: de

MIDDELBURG

4 Cinema Middelburg Klara en de
gekke koeien 6+ di 23 apr, do 25 apr
en wo 24 apr 13.30 | ma 22 apr 13.00
| vr 26 apr 13.15 | wo 1 mei en zo 28
apr 14.30 | Masha en de beer 2 3+ di
30 apr, ma 29 apr en wo 1 mei 13.00 |
zo 28 apr 16.00

NIJMEGEN

4 Filmhuis O42 O Menino e o
mundo 6+ za 6 apr 13.30
4 Lux Circus Noël 6+ vanaf wo 17
apr | Missing Link 6+ vanaf wo 10 apr
| Wonder Park 6+ vanaf wo 17 apr

ROTTERDAM

4 KINO Rotterdam Missing Link 6+
vanaf wo 10 apr | Wonder Park 6+
vanaf wo 17 apr

4 Filmtheater Agnietenhof Kikker

4 Filmhuis vanBeresteyn Corgi 6+
zo 14 apr 14.00

VLISSINGEN

4 Cine City Circus Noël 6+ wo 17 apr
| Masha en de Beer 2 3+ wo 10 apr |
Missing Link 6+ wo 10 apr | Wonder
Park 6+ wo 17 apr

VOORSCHOTEN

4 Filmtheater Voorschoten Corgi
6+ za 30 mrt13.30

WAALWIJK

4 Filmtheater De Leest Corgi 6+ zo
31 mrt 14.30 | Maya: de honingspe
len 4+ di 30 apr en zo 28 apr 15.00

WEESP

4 Theater City Of Wesopa Corgi 6+
zo 28 apr 14.00

4 AnnexCinema Masha en de beer

4 Filmtheater De Fabriek Circus
Noël 6+ zo 28 apr en wo 1 mei | Klara
en de gekke koeien 6+ za 6 apr en zo
7 apr | Masha en de beer 2 3+ za 13
apr, zo 14 apr, za 20 apr en zo 21 apr |
Kinderactiviteit zo 14 apr en wo 1
mei

ZIERIKZEE

4 FiZi Corgi 6+ ma 22 apr, wo 10 apr
en wo 17 apr 15.00 | De Legofilm 2 6+
wo 3 apr 15.00 | Maya: de honing
spelen 4+ ma 28 apr en wo 24 apr
15.00

ZUTPHEN

4 Filmtheater Luxor Corgi 6+ wo 17
apr 15.00 | Klara en de gekke koeien
6+ wo 10 apr en wo 24 apr 15.00
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THE SOPRANO SESSIONS

IN DE BAN VAN DE A AIBARE SCHURK
EIEREN

Het boek The Sopranos Sessions is een com
pleet overzicht van het fenomenale gangster
drama dat het televisielandschap voorgoed
veranderde. Twintig jaar na de première blikken
critici Matt Zoller Seitz en Alan Sepinwall terug
op de wereld van antiheld Tony Soprano.
DOOR OMAR LARABI

Film- en televisiejournalist Matt Zoller Seitz volgde
The Sopranos op de voet vanaf het moment dat de
serie in 1999 het levenslicht zag. Voor het in New
Jersey gevestigde dagblad The Star Ledger voorzag hij
de atypische verhaalwendingen en komische kwinkslagen van context. De krant speelt ook een rol in de
serie: Tony Soprano waggelt in menig aflevering uitgedost in badjas op z’n gemakje naar de oprit waar hij
een exemplaar opvist. In 2002 nam televisiejournalist
Alan Sepinwall het stokje over van Seitz. In 2007, na
de dubbelzinnige slotaflevering die eindigt in eetcafé
Holsten’s, was Sepinwall zelfs de enige journalist die
David Chase, de geestelijk vader van The Sopranos, te
spreken kreeg.
Net als een horde vertwijfelde kijkers wilde Sepinwall natuurlijk weten of Tony Soprano na dat zinderende eindshot nog leefde. Dit vraagstuk komt in
The Sopranos Sessions, net als een keur aan andere
mysteries, ruim aan bod, onder meer in zeven gesprekken met Chase – zeven heeft, zoals blijkt, een
sacrale betekenis. Seitz en Sepinwall hebben kosten

noch moeite gespaard en eveneens alle 86 (!) afleveringen voorzien van een essay, dat telkens begint
met een fijn citaat. Het voorwoord is geschreven door
Laura Lippman, en dat is niet geheel toevallig: ze is de
echtgenote van David Simon. Simon is op zijn beurt
de bedenker van The Wire, het misdaaddrama dat het
qua kijkcijfers telkens moest afleggen tegen de maffiosi uit New Jersey.
Lippman omschrijft hoe ze destijds, zoals zovelen, in de ban raakte van de door James Gandolfini
vertolkte aaibare schurk. Ook in de scherpzinnige
essays van Seitz en Sepinwall, die worden geflankeerd
met geestige trivia, weerklinkt bewondering voor de
ultieme antiheld en zijn eigenzinnige Italiaans-Amerikaanse gezin. De critici schromen daarbij niet om
oneffenheden aan te stippen, zoals de aflevering
waarin het gezelschap afreist naar Napels. Hier wordt
de serie volgens hen te cartoonesk en misogyn. En
ging Chase te ver door een onschuldige jonge stripper
op brute wijze te laten vermoorden?
Chase – wiens familienaam eigenlijk DeCesare
is – reageert in het boek begripvol op de kritiek. Over
het vele geweld is hij kraakhelder: als er een man werd
vermoord dan kraaide niemand ernaar. Maar was het,
zoals hierboven omschreven, een vrouw, dan waren
de rapen gaar, dan trokken feministen aan de bel. In
afleveringen waarin de algehele grimmigheid uitbleef
verzochten trouwe kijkers juist om ‘less yapping, more
whacking’. Minder gebabbel, meer moordpartijen.

Chase was tijdens de succesjaren van The Sopranos
tamelijk mediaschuw en voelt ook nu niet de behoefte
om al zijn keuzes te verklaren. Hij werkt naar eigen
zeggen intuïtief, vanuit zijn dromen. Ideeën ontstaan
uit een diep onderbewustzijn en dienen zich ineens
aan. Zoals de symbolische associatie van eieren (gebakken, gekookt, rot) – in tegenstelling tot sinaasappelen in The Godfather – met de aanstaande dood.
Het is geen verrassing dat The Sopranos met al die
droomscènes gezien kan worden als een combinatie
van gangsterdrama en Twin Peaks.
Terrence Winter (de latere bedenker van Boardwalk
Empire die meerdere afleveringen van The Sopranos
schreef) oppert in het boek dat The Sopranos in beginsel gaat over psychotherapie en het onderbewustzijn. Dat is wel ironisch, zo wordt opgemerkt, met een
hoofdpersoon die een hekel heeft aan introspectie.
Dat zien we al in de pilotaflevering die in het boek
wordt onderworpen aan een doorwrochte analyse:
Tony deelt tijdens een sessie met psychiater Dr. Melfi
(Lorraine Bracco) zijn nachtmerrie waarin de moedereend en haar kroost, die zich hebben genesteld in
zijn achtertuin, ineens wegvliegen.
Gaandeweg maakt Melfi haar patiënt duidelijk
dat de moedereend een metafoor is voor zijn onuitstaanbare moeder Livia (Nancy Marchand). De eenden laten een ontroostbare Tony thuis achter, zoals
moederlief haar zoon vroeger zomaar achterliet. Tony
vindt het maar quatsch.
In The Sopranos Sessions treden Seitz en Sepinwall
als het ware op als de psychiater uit de serie terwijl ze
Chase op de pijnbank leggen. Dit leidt naast allerlei
bespiegelingen ook tot intrigerende inzichten: zo is
Tony’s moeder losjes gebaseerd op de moeder van
Chase.
Ook saillant: The Sopranos werd aanvankelijk gepitcht bij televisiezender Fox en was bedoeld als een
live-action versie van The Simpsons. De humor is ook
in de uiteindelijk somberder eindversie zichtbaar.
Chase blijkt boven alles een onmiskenbare bewonderaar van de slapstick van Laurel & Hardy en The Three
Stooges. Zoals goed te zien is in de scène waarin de in
ongenade gevallen capo Ralph (Joe Pantoliano) zich
tegen een briesende Tony probeert te verweren met
achtereenvolgens – kolderieker kan het bijna niet –
potten, pannen, een mes en antimuggenspray. Het
zijn allemaal voorwerpen die binnen handbereik liggen in Ralphs keuken, waar hij luttele minuten voordat de ellende uitbrak nog eieren stond te bakken.
THE SOPRANOS SESSIONS

MATT ZOLLER

SEITZ EN ALIN SEPINWALL | ABRAMS BOOKS, 2019 |
VERKRIJGBAAR ALS EBOOK EN HARDCOVER 
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Thuiskijken
CHIWETEL EJIOFOR OVER
THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

‘ONTWIKKELINGSL ANDEN? WE
ONTWIKKELEN ALLEMA AL NOG!’
En wat vond u van William Kamkwamba als personage?
Wat viel u aan hem op? “Ik was zeer geraakt door Wil-

liams reis naar volwassenheid. Vooral zijn relatie tot
het onderwijssysteem vond ik bijzonder. Het idee dat
een kind zijn school in moet sluipen om een opleiding
te genieten sprak tot mijn verbeelding. Als ik denk aan
mijn eigen relatie tot school toen ik dertien was, stond
er naar binnen sluipen voor meer lessen niet op mijn
lijstje.”
PANIQUE

Met meer dan twintig jaar ervaring voor de
camera stapt de Britse steracteur Chiwetel
Ejiofor nu zelf in de regiestoel. Zijn debuutfilm
is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van
William Kamkwamba die met DIY-windenergie
zijn dorp in Malawi redt van hongersnood. “Dit
soort verhaal zie je zelden verfilmd worden in
DOOR HUGO EMMERZAEL
dit deel van de wereld.”
Met kennis uit een oud bibliotheekboek wist tiener William Kamkwamba een fiets, dynamo en wat
afgedankt schroot om te toveren tot een windturbine voor zijn door honger geteisterde dorp in het
Zuidoost-Afrikaanse Malawi van 2006. Chiwetel
Ejiofor verfilmde diens autobiografie The Boy Who
Harnessed the Wind als inspirerende feelgoodfilm,
waarin Kamkwamba (geweldige nieuwkomer Maxwell
Simba) het hoopvolle symbool is van een kansarme,
maar toch veerkrachtige generatie die Malawi uit
een sociaal-economische crisis kan tillen. De Britse
steracteur, die gewerkt heeft met onder meer Stephen
Frears, Steven Spielberg, Steve McQueen en Spike
Lee, speelt zelf een bescheiden rol als de vader van

William Kamkwamba. “Als regisseur was ik eigenlijk
ook een soort vader voor Maxwell Simba”, vertelt
Ejiofor over de telefoon, een week voor zijn film in
wereldpremière gaat op Sundance. “In de film speelde
ik dan weer de vader van Kamkwamba. Zo kon ik een
omgeving creëren waarin Simba als acteur, en Kamkwamba als personage kon groeien en bloeien.”
William Kamkwambas verhaal is verteld in krantenkoppen,
TED Talks, boeken en videoreportages. Waarom wilde u er
een film over maken? “Toen ik het boek in 2009 las

vond ik het een enerverend en inspirerend verhaal, het
soort verhaal dat je zelden verfilmd ziet worden in dit
deel van de wereld. Het verhaal ving zoveel elementen
van hoe leven er daar uitziet: de worstelingen en het
streven. Mijn familie komt uit Nigeria, wat zeker niet
Malawi is, maar ik herken toch veel elementen. Een
gevoel van gemeenschap en het belang van familie.
Het boek ving niet alleen de economische crisis en de
hongersnood heel goed, maar ook de hele culturele
dynamiek van die regio. Dat vond ik erg mooi, heel
eerlijk ook. Ik was dus geïnteresseerd in het in film
verkennen van die balans.”

U herkende een bepaalde culturele dynamiek in Malawi,
maar in 2006 had dat land met zeer specifieke problemen te
kampen. Hoe vond u een evenwicht tussen wat u wist over
cultuur, gemeenschap en familie, en wat u nog niet wist
over plaatselijke politieke en economische factoren? “Wat

ik wil verbeelden is hoe gelaagd deze situatie in elkaar
zit. In elk leven zit een sociaal-politieke dynamiek. We
delen dezelfde problemen, maar in elk land uit dat zich
op een andere manier, bij de een extremer dan bij de
ander. De hongersnood in Malawi was een van de laatste van het puur economische soort. De graanprijs was
zo hoog dat boeren zich de aanschaf niet meer konden
veroorloven. Rond die tijd zat Malawi in een transitie
naar democratie. Zo’n democratie kan dus gesaboteerd
worden door slecht leiderschap en corrupt economisch
beleid. Zulke problemen zien we overal. Zelfs in landen
die zogenaamd immuun zijn voor zulke problemen
wordt democratie gesaboteerd. Daarom voelde het relevant om weer naar Malawi te kijken. Een deel van hun
problemen hebben te maken met ontbossing en klimaatverandering. Deze zaken hebben een impact op
ons allen, maar vooral zij zijn er de dupe van.”

Dit is dus geen kijk op een andere wereld. Wij kunnen ons
niet onttrekken aan dit verhaal? “Weet je, we leven alle-

maal op dezelfde planeet, dus we moeten niet te veel
illusies hebben. Ontwikkelingslanden? We ontwikkelen ons allemaal nog! Het doel is dat we dat uiteindelijk samen doen. Daarom kunnen we leren van William
Kamkwamba die in een klein dorp, in een afgelegen
deel van Malawi, met windenergie een hoopvolle toekomst heeft geschonken aan zijn ouders.”
THE BOY WHO HARNESSED THE WIND
GROOT-BRITTANNIË, 2018 | REGIE CHIWETEL EJIOFOR |
113 MINUTEN | MET CHIWETEL EJIOFOR, MAXWELL
SIMBA, FELIX LEMBURO | TE ZIEN VIA NETFLIX 
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THE INTRUDER

Hoe geweld de norm werd
How I Made A Hundred Movies In Hollywood
and Never Lost a Dime: de titel van Roger
Cormans autobiografie klopt niet echt. De
koning van de B-films maakte méér dan 100
films en eentje maakte wel verlies: zijn anti-haatpamflet The Intruder, een pareltje
van mise-en-scène en visuele cinema.
Begin jaren zestig leek niets fout te kunnen
gaan voor de Amerikaanse koning van de
B-films Roger Corman. Hij draaide snel en
goedkoop films die steevast commerciële
hits werden. Het bracht hem ertoe zich met
gezonde overmoed en volle energie op een
even persoonlijk als politiek project te storten: The Intruder, een film die het thema van
raciale integratie in een school in de Amerikaanse Zuidelijke Staten op directe wijze
aanpakte. In de film verzet een vertegenwoordiger van een lobby zich tegen de desegregatie door in kleine gemeenschappen raciale conflicten uit te lokken. Samen met
auteur Charles Beaumont vertaalde Corman
diens verhaal naar een script dat nadrukkelijk wijst op de gevolgen van haat, intolerantie, polarisering en massahysterie. Corman
koos voor een neorealistische stijl met contrastrijk zwart-wit, locatieopnamen en lokale figuranten. Plus een toen nog onbekende William Shatner (Star Trek) die een
angstaanjagende protagonist neerzet. Dat
resulteerde in een beklemmende, akelige
sfeer en bewogen opnamen: na het filmen
van een KKK-kruisverbranding verliet de
filmploeg halsoverkop Missouri. Wanneer
Shatner tijdens een opruiende speech “This
country shall be free and white” roept wordt
hij fel toegejuicht door de massa en voel je

dat dit uit het hart van de toehoorders komt.
Het geeft aan hoe diep het rassenconflict
verankerd was. Corman vat de spanningen
en de tijdsgeest perfect en lijkt wel een visionair die het racistische geweld van de sixties
tot nu voorspelt en duidt.
“Weinig mensen wisten hoe moeilijk de
rassenkwestie toen lag”, zegt Corman in een
bonusinterview, “het geeft aan dat de vooruitgang maar gedeeltelijk is, het probleem is
niet opgelost. Er is nog een lange weg te
gaan.” Corman haalde “artistieke voldoening uit The Intruder” maar was teleurgesteld dat het zijn eerste en enige commerciële flop werd. Hij trok er lessen uit: “Na The
Intruder maakte ik nog enkel films die werkten op twee niveaus. Aan de oppervlakte zijn
ze puur entertainment, opwindende genrefilms, maar onderliggend is er steeds een
diepere betekenis. Ook al is die soms enkel
persoonlijk.” Zo zou Corman nog wel de
geest van mei ’68 vangen in films als The
Wild Angels en The Trip, maar de regisseur
verdween achter de producent van amper
veredelde B-films. Hoe jammer dat is bewijst
The Intruder, een pareltje van mise-enscène en visuele cinema. Maar vooral een
krachtig drama dat Amerika een spiegel
voorhoudt en toont hoe angst, geweld en racisme de norm kunnen worden.
AMERICAN ANIMALS

IVO DE KOCK

THE INTRUDER

VERENIGDE STATEN, 1962 | REGIE

ROGER CORMAN | 80 MINUTEN | MET WILLIAM
SHATNER, FRANK MAXWELL, BEVERLY LUNSFORD, LEO
GORDON | BONUS: DOCUMENTAIRE REMEMBERING THE
INTRUDER | DISTRIBUTIE CARLOTTA FILMS (BLU-RAY +
DVD) 

AMERICAN ANIMALS

Zo ging het echt, geloof ik
Elk feit wordt fictie in deze karakterstudie
vermomd als heistfilm, over vier verwende
studenten die hun zinnen hebben gezet op
enkele peperdure eerste drukken.

THE INTRUDER

Bart Laytons eerste bioscoopfilm The Imposter (2012) wordt documentaire genoemd. Opvolger American Animals is nu gekwalificeerd
als fictie. Maar dat is slechts een kwestie van
dosering: Laytons aanpak, een vernuftige
vermenging van interviews en nagespeelde
gebeurtenissen, is in beide films hetzelfde.
Die aanpak is vanzelfsprekend in goedkope realityshows, vooral in het true crime-genre. Dat is ook waar de Britse regisseur
het vak leerde, als maker van series met voor
zich sprekende titels als Banged Up Abroad
en Paranormal Witness. Maar diezelfde
platte technieken krijgen in zijn speelfilms
complexiteit en thematische rijkdom, door
de onderwerpen waarop hij ze toepast.
Net als The Imposter draait American Animals in essentie om de onontwarbare kluwen
van feit en fictie die onze levens zijn. En hoe
we gaan geloven in de leugens die we onszelf
vertellen. De film vertelt het waargebeurde
relaas van vier Amerikaanse studenten die in
2003 besluiten om enkele zeer waardevolle
eerste drukken te stelen uit de universiteitsbibliotheek. De vier vertellen hun verhaal in
interviews, waarbij ze (zoals in de films van
Errol Morris) direct in de camera spreken.
Wat ze vertellen wordt ook nagespeeld in
scènes die constant hun betrouwbaarheid als
vertellers in twijfel trekken. Op een gegeven
moment duikt een van de echte jongens ineens in een fictiescène op. “Ging het echt

zo?”, vraagt de acteur. “Ik weet niet, vast
wel”, antwoordt de jongen.
Opvallend genoeg zijn die vier acteurs
minder aantrekkelijk dan de echte mannen –
een scherpe tegenstelling met de standaard
Hollywood-aanpak. Dat is dan ook waar
Layton het onder het oppervlak over heeft:
hoe films onze verwachtingen van het leven
beïnvloeden. De vier wannabe-bankrovers
denken zichzelf in een heistfilm, en spreken
in filmcitaten uit Jaws en Reservoir Dogs.
Hun voorbereiding bestaat er vooral uit dat
ze klassieke bankrooffilms als The Killing kijken. Telkens als een van de vier dreigt terug
te deinzen, houdt een ander hem weer voor:
“Wil je niet weten wat er zal gebeuren, in het
echt?” Dankzij Hollywood hebben ze bovendien het idee gekregen dat er een Groots en
Meeslepend Leven voor hen weggelegd moet
zijn. Dat is hun enige motivatie voor de roof.
Het venijn van American Animals zit in de
staart. Omdat Layton wijselijk het laatste
woord geeft aan het slachtoffer dat de jongens maken. En omdat de vier, getuige de aftiteling, nog altijd die illusie van roem nastreven, zij het nu op legale manieren.
American Animals geeft ze in zeker zin wat ze
zoeken, maar maakt ook pijnlijk duidelijk
wat de prijs ervan is.
JOOST BROEREN-HUITENGA

AMERICAN ANIMALS

GROOT-BRITTANNIË/

VERENIGDE STATEN, 2018 | REGIE BART LAYTON | 116
MINUTEN | MET BARRY KEOGHAN, EVAN PETERS |
DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT | OP DVD EN BLU-RAY
VANAF 16 APRIL 
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SORRY TO BOTHER YOU

Kapitalisme onder vuur
Hoe klinkt white privilege? In het vlijmscherpe Sorry To Bother You laat cultmuzikant Boots Riley zijn stem als protestregisseur horen.
Wit is ook een kleur, betoogt Sunny Bergman in haar kritische documentaire over
rassenongelijkheid. Dat wit ook een klank is
laat Boots Riley horen in zijn woeste satire
Sorry To Bother You. Daarin leert telemarketeer Cash Green (Lakeith Stanfield) zijn
“witte stem” te gebruiken voor kwaadaardig
megabedrijf RegalView. “Niet Will Smithwit”, legt een meer ervaren zwarte collega
uit. De witte stem is een perfect uitgevoerde
performance die genoeg vertrouwen uitstraalt om meer te verkopen. Dit is het geluid
van white privilege.
De witte stemmen van Danny Glover en
Lakeith Stanfield zijn ingesproken door David Cross en Patton Oswalt. Riley zet zo de
racistische logica van blackface in om alledaags racisme aan de kaak te stellen. Witte
acteurs in zwarte schmink is een hardnekkige Amerikaanse (en Nederlandse) traditie.
Het suggereert dat je zwart-zijn kunt opvoeren en dat de zwarte ervaring te reduceren
valt tot toneelstukje. Een zwarte acteur in de
gedaante van een wit persoon toont het tegenovergestelde: hoeveel toegang je krijgt in
een wereld waarin je wit bent, of lijkt.
Om die toegang is het Riley te doen. Cash’
witte stem zal voor hem de sleutel blijken tot
de elite van RegalView. Deze ‘power sellers’
handelen op de bovenste verdieping van het
sterk gesegregeerde kantoorgebouw in wapens en werkkracht die gevaarlijk dicht in de
buurt van slavernij komt. Sorry To Bother
You laat zien dat RegalView floreert bij het
tegen elkaar uitspelen van groepen mensen,
dat het categoriseren op kleur, gender, seksualiteit en klasse altijd in het voordeel werkt
van het kapitalistische systeem.

In veel opzichten lijkt Sorry To Bother You
op Spike Lee’s BlacKkKlansman, waarin politieagent Ron Stallworth zich in de jaren zeventig als wit voordoet om in de Ku Klux
Klan te infiltreren. Maar waar Lee vooral
vecht tegen oprukkend fascisme, en niet zozeer pleit voor het bevechten van de racistische status quo, strijdt Riley tegen het hele
verrotte systeem: geprivilegieerde witten,
haatzaaiende racisten, profiterende bedrijven, het gehele Amerikaanse kapitalisme.
Alles moet omver.
Wie Riley kent van de geëngageerde cultrapgroep The Coup weet dat hij in muziek
gelaagde verhalen kan verwerken die maatschappijkritiek combineren met surrealistische wendingen – luister naar mijn persoonlijke favoriet Me and Jesus the Pimp in a ’79
Granada Last Night uit 1998 om te horen hoe
effectief Riley een corrupte wereld tot leven
kan laten komen om die vervolgens met een
pistoolschot weg te blazen. In Sorry To Bother You, waarvoor hij met punkband Tune-Yards ook de soundtrack verzorgde,
brengt hij dat talent naar nieuwe hoogtes.
Dit is het filmische equivalent van een verzameling protestborden, overvol kritische
ideeën, beeldspraak, grapjes en uitroeptekens. Door alle psychedelische wendingen
lijkt het filmdebuut van Riley all over the
place, en toch zie je zelden een film die zo
precies zijn vizier op de structurele problemen van deze wereld richt. Het leuke is zien
wat er gebeurt als Riley ook echt de trekker
overhaalt.
HUGO EMMERZAEL

SORRY TO BOTHER YOU

VERENIGDE STATEN,

2018 | REGIE BOOTS RILEY | 111 MINUTEN | MET LAKEITH
STANFIELD, TESSA THOMPSON, JERMAINE FOWLER,
ARNIE HAMMER, DANNY GLOVER | DISTRIBUTIE
UNIVERSAL PICTURES | OP DVD VANAF 14 APRIL 

TRIPLE FRONTIER

TRIPLE FRONTIER

Echte mannen klimmen met
een zak geld over de Andes
In Triple Frontier is de machometer wat verder doorgedraaid dan in J.C. Chandors vorige films (hoewel zeker niet tot 11). De vijf
ex-militairen die miljoenen van een drugskartel willen stelen en ontdekken dat daar
vervelende consequenties aan zitten (who
knew?), zijn meer de getergde dan de stoere types.
J.C. Chandor maakt films over mannen die
hard knallen en diep vallen. Soms is die val
fysiek, zoals bij de zeiler die in All Is Lost
zonder motor en navigatie op de oceaan
dobbert en in de diepte dreigt te verdwijnen.
Soms is die moreel, zoals bij de bankiers die
in Margin Call op de vooravond van de bankencrisis in 2008 een waardeloos financieel
product op de markt dumpen en ternauwernood overleven, ondanks grote verliezen.

Waarna ze het kapotte financiële systeem
vrolijk voortzetten.
Je zou ook kunnen zeggen dat Chandors
films over overleven gaan. In A Most Violent
Year probeert een ondernemer in het gewelddadige New York van de vroege jaren
tachtig een bedrijf van de grond te krijgen,
maar wordt door criminele bendes, de belastingdienst en de vakbond tegengewerkt.
Chandor zou ook nog Deep Water Horizon
regisseren, over een heel (boor)eiland vol
overlevende mannen, maar werd ontslagen
door de producenten.
Na het voorstelrondje dat in dit soort films
meestal de vorm aanneemt van ‘wie kunnen
we zover krijgen om mee te doen’, plannen de
vijf de guerilla-overval op een drugsbaron
die diep in de jungle woont. Dat gaat opvallend makkelijk: om zijn geld te beschermen
heeft de baron een handjevol mensen om de
vervallen villa lopen, maar die zijn op zondag
grotendeels met gezin naar de kerk. De baron
blijft achter om z’n geld te beschermen en
dat is handig, want die willen ze nou net vermoorden. De overval verloopt foutloos –
dankzij Ben Afflecks uitstekende logistieke
planning – maar vervolgens moeten ze een
belachelijke hoeveel bankbiljetten over de
Andes naar de oceaan zien te krijgen. En daar
gaat het mis.
Triple Frontier heeft iets van de rust en intelligentie van Chandors eerdere films maar
mist diepte. De personages zijn niet breed
getekend. Het is niet genoeg om te zwijgen
en moeilijk te kijken om diepte en pijn te
suggereren. Als je iets toe wilt voegen aan
het genre van de mislukte-heistfilm moet je
met iets beters komen.
RONALD ROVERS

TRIPLE FRONTIER

VERENIGDE STATEN, 2019 |

REGIE J.C. CHANDOR | 125 MINUTEN | MET OSCAR
ISAAC, BEN AFFLECK, GARRETT HEDLUND, CHARLIE
SORRY TO BOTHER YOU

HUNNAM, PEDRO PASCAL | DISTRIBUTIE NETFLIX 
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Arlandaweg 100,
1043 HP Amsterdam
20 januari 2019,
12.40 uur
Het is een drukte van belang rond Rifka
Lodeizen, die in een lichtblauw gewaad op
een ziekenhuisbed voor zich uit zit te kijken.
Het zijn echter geen artsen die om haar heen
fladderen, maar cameraman Sam du Pon, focus puller Niels Lelieveld en geluidsman Gijs
Domen.
Lodeizen speelt Dana, een jonge vrouw
die heeft besloten dat ze een abortus wil,
maar die abortus tot het allerlaatste moment
blijft uitstellen. “Ze is vastberaden, maar
stelt wel uit. Ze wil de beslissing en elke handeling heel bewust beleven”, aldus debuterend regisseur Natalie Bruijns, die het script
schreef met Lodeizen in gedachten (Anniek
Pheifer en Elsie de Brauw spelen andere belangrijke rollen). “Op de dag van haar abortus zoekt Dana het onzekere. Ze wil de foto
van haar embryo bestuderen. Ze wil op de
dag van haar abortus de term ‘moeder’ over
haar lippen krijgen. Ze wil nog een keer de
stem van haar partner horen, tegen wie ze
liegt. Ze wil beleven. Alleen zo lukt het haar
om deze dag door te komen.”
De zonder subsidie gemaakte korte film
Zeepaard draait om alle tegenstrijdigheden
die de emotionele ingreep die een abortus is
met zich meebrengt. “Het mag volgens de
wet, maar gevoelsmatig is het niet zo eenvoudig”, aldus Bruijns, die eerder een aflevering van de televisieserie Titaantjes regisseerde en regieassistent was van Boudewijn
Kooles speelfilms Nooit meer Slapen en Verdwijnen. “Abortus is een verworven recht –
in Nederland is elke vrouw baas in eigen buik
– maar tegelijkertijd is het nog taboe.”
Dat abortus nog een taboe is, blijkt ook uit

Dana, bedankt
Op de laatste redactionele pagina van het
laatste nummer dat ze onder haar hoede
heeft, bedanken we de hoofdredacteur die zo
veel voor het blad betekend heeft.
We willen Dana Linssen bedanken omdat
ze de redactie heeft besmet met een aanstekelijk en niet-aflatend enthousiasme voor
filmkritiek. Zowel in discussies tijdens redactievergaderingen, in cursussen voor
nieuwe auteurs/journalisten als bij de eindredactie van teksten heeft ze altijd een open
blik naar de wereld gepropageerd: hoe staat
een film in de wereld? Hoe praat een film met
de wereld?
Filmkritiek heeft zich bij de Filmkrant
nooit beperkt tot een duim omhoog of een
duim omlaag voor een film, al is dat om be-

REGISSEUR NATALIE BRUIJNS OVERLEGT MET OPNAMELEIDER
WOUTER SEVERIJN EN DOP SAM DU PON. OP BED HOOFDROLSPELER
RIFKA LODEIZEN EN RECHTS MAARTEN HEIJMANS

de moeizame zoektocht naar een geschikte
locatie voor de opnamen van Zeepaard; veel
klinieken en ziekenhuizen haakten af toen ze
het onderwerp hoorden. Het fonkelnieuwe
Acibadem International Medical Center bij
Sloterdijk – de eerste West-Europese vestiging van een Turkse zorgketen die een stuk of
veertig medische centra heeft in Turkije en
nog vijf andere landen – gaf een paar weken
voor de officiële opening wél toestemming.
Op een balie ligt een stapel mintgroene
statusmappen van Stichting Abortuskliniek
Amsterdam. Lodeizen zit nog steeds op het
bed; een productiemedewerker frutselt wat
met het zendertje dat onder haar operatiehemd verborgen zit. Op het door een gordijn
afgescheiden bed naast haar ligt acteur

grijpelijke redenen vaak wel wat je
als beginnend criticus geneigd
bent te doen. Later begrijp
je, en daar speelde Dana
altijd een cruciale rol
in, dat films deel zijn
van een veel groter
gesprek, dat ze een
venster op de cultuur zijn en een
venster op de wereld. Onder elk artikel dat bij ons verschijnt, schuilt een
liefde voor het medium en respect voor
de makers, ook als de
films of de industrie of de
festivals wel een keer flink
worden aangepakt.

Maarten Heijmans in witte doktersjas te
wachten tot hij in actie mag komen. In het
compartiment aan de andere kant staan
Bruijns en opnameleider Wouter Severijn
geconcentreerd naar een monitor te kijken.
Als haar zendertje niet meer stoort en de
lamellen achter Lodeizen wat verder zijn
dichtgedraaid, gaat Severijn achter een leeg,
onopgemaakt ziekenhuisbed-op-wielen
staan. Terwijl de steadicam van Du Pon gericht is op het gezicht van Lodeizen rolt hij
het voor haar bed langs. “Mag ik wat water
misschien?”, vraagt Dana.
Severijn loopt een paar meter door met het
bed, en keert dan, zonder het bed, terug naar
de monitor. Bruijns werpt nog een blik op
haar scenario, de lamellen worden weer een
stukje opengedraaid, de geluidsman ontfermt
zich nogmaals over het zendertje. Heijmans
komt van het bed af en neemt zijn plek in
achter het onopgemaakte ziekenhuisbed.

Voorop stond en staat altijd verbinding zoeken. In een tijd van
bezuinigingen waarin we
collega’s in Nederland en
daarbuiten hun baan
zagen verliezen –
vaak een freelance
betrekking – en
filmtijdschriften
wereldwijd verdwenen, zocht
Dana onder meer
via de Slow Criticism-special die we
met enige regelmaat
samenstelden, juist
verbinding door auteurs
van over de hele wereld
voor de special te laten schrijven. Dat sterkte niet alleen de
saamhorigheid, het liet de gedeelde liefde

Dan vraagt Severijn om stilte, en sommeert hij iedereen die niks op de intieme set
te zoeken heeft zich uit de voeten te maken.
Binnen een vloek en een zucht staat de scène
erop.
JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

ZEEPAARD

NEDERLAND, 2019 | SCENARIO EN

REGIE NATALIE BRUIJNS | PRODUCENT WITFILM |
IN COPRODUCTIE MET SANNE WINDIG EN BLANC
FILM | UITVOEREND PRODUCENT SANNE WINDIG |
CAMERA SAM DU PON | MONTAGE BOUDEWIJN KOOLE
| GELUIDSONTWERP GIJS DOMEN | GAFFER JANNEKE
HOGENBOOM | ART DIRECTION JORIEN SONT | KLEDING
ANNIKA LELIEVELD | MAKE-UP TRUDY BUREN | MUZIEK
SHARON ELAZAR | MET RIFKA LODEIZEN, MAARTEN
HEIJMANS, ANNIEK PHEIFER, ELSIE DE BRAUW, MINNE
KOOLE, WHITNEY SAWYER, SUZAN BOOGAERDT, HANNE
TIMMERMANS, AIKO BEEMSTERBOER | KLEUR, 20
MINUTEN | TE ZIEN VANAF NNB 

voor het medium zien.
Een medium trouwens, waar we hier in de
volle breedte verslag van willen doen. Van de
virtual reality waar Dana zich in specialiseert
en waar ze voor de Filmkrant absoluut verslag van zal blijven doen, via films en series
naar de memes waar ook het recente IFFR
een programma aan wijdde. Het behoort allemaal tot de beeldcultuur en het verdient
analyse, zeker nu de invloed van beelden
steeds groter wordt.
Die liefde en nieuwsgierigheid heeft Dana
Linssen als hoofdredacteur verdedigd en gestimuleerd. Die hebben het blad gemaakt tot
wat het is. En die traditie koesteren we.
Dana, namens de redactie, zakelijke leiding,
bestuur en alle medewerkers, bedankt.
DE FILMKRANT #420 VERSCHIJNT OP DONDERDAG 2 MEI

W I NNE R

WI NNER

BE S T F I L M

B E S T AC T O R

FILMOUT SAN DIEGO

S WIS S FILM PR IZE

OPRECHT EN ONTROEREND
- Hollywood Reporter

HARTVERWARMEND
- Guardian

INTERNATIONAAL

FILMFESTIVAL
GORINCHEM
11 t/m 14 april
VRIJDAG 12 APRIL

EEN FILM VAN MARCEL GISLER (Rosie’s Son)
MET MAX HUBACHER

VANAF 28 MAART TE ZIEN
www.artifilm.nl

3ds

• Las Heraderas (15:00) • Roma (17:30)
• Paradize ‘89 (20:00) • Woman at war (21:00)

ZATERDAG 13 APRIL

• The Reports on Sarah and Saleem (14:00)
• Wajib (14:30) • Another day of life (14:30)
• Capharnaüm (17:30) • Zer (17:00)
• Donbass (17:00) • Leto (20:30)
• Pájaros de Verano (21:00)
• Los Versos del Olvido (21:00)

ZONDAG 14 APRIL

• Filmontbijt met Sir (10:00)
• Rosie & Moussa (11:00) • Raﬁki (13:30)
• Vientos del Sur (13:30) • Yomeddine (16:00)
• Shoplifters (16:00)
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