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OPENINGSPROGRAMMA
GRONINGEN
De feestelijke opening van Ciné Premières zal worden gedaan door Raymond van den Boogaard,
cultuurredacteur bij NRC Handelsblad. Hij vertelt over zijn liefde voor de Franse cinema.
Openingsfilm
Openingsfilm is Camille redouble, van en met Noémie Lvovsky, een amusante Franse variant op
Francis Ford Coppola’s Peggy Sue got married. Na een uit de hand gelopen jaarwisseling wordt
veertiger Camille wakker als puber in de jaren 80. In Frankrijk en België bejubeld in de pers en
daar inmiddels een grote hit.
De rest van de openingsavond staat in het teken van de jaren ’80. Dj René de Haan, bekend
van Vera, verzorgt aansluitend aan de openingsfilm de muziek. Hij draait toepasselijke eigthies
muziek met een Franse slag. De bar is open voor Pernod, Pastis en lekkere Franse wijn.
Programma
20.30 Besloten opening
21.00 Openbare voorstelling Camille redouble
Aansluitend: dj René de Haan
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
(Hoofdprogramma)

Hoogtepunten uit de Franse filmproductie van het afgelopen jaar met
veel avant-premières en een aantal films die ten onrechte de Nederlandse
bioscopen niet haalden. Van Gouden Palm (Amour) tot Zilveren Beer (Sister)
van 2012, van de in Frankrijk jubelend ontvangen Ciné Premières-opener
Camille redouble tot de laatste film van de vorig jaar overleden Claude Miller.
En daartussendoor onder andere ijzingwekkende spanning in Présumé coupable, verstild drama in L’oiseau, hilarische screwballcomedy in Un bonheur
n’arrive jamais seul en Congolese gangsters in Viva Riva!

AMOUR
Michael Haneke | Oostenrijk/Frankrijk 2012 | kleur 126 min | Frans/Engels | Nederlands
ondertiteld. Met: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
Prachtige, ontroerende en eerlijke film van de Oostenrijkse meester (Das weisse Band,
La pianiste) over de liefde tussen de tachtigjarige Georges (Jean-Louis Trintignant) en zijn
vrouw Anne (Emmanuelle Riva, zie ook Hiroshima mon amour). Als gepensioneerde muziekdocenten spelen ze zelf nog en luisteren ze graag naar hun voormalige pupillen. Als Anne
een beroerte krijgt, zet de lichamelijke en geestelijke aftakeling in en raken de twee meer
en meer op elkaar aangewezen. De bezorgdheid van dochter Eva (Isabelle Huppert) wordt
zoveel mogelijk weggewimpeld. Georges bezweert dat hij tot het einde voor zijn Anne zal
blijven zorgen. Maar het wordt steeds lastiger om te doen alsof er niets aan de hand is. Hoe
ga je om met een geliefde die ineens veel zorg nodig heeft en steeds minder de persoon is
waarvan je houdt? Biedt muziek dan nog soelaas?
Groningen - Amsterdam - Den Haag - ‘s-Hertogenbosch - Haarlem - Veendam - Delfzijl

ADIEU BERTHE
– L’ENTERREMENT DE MÉMÉ
Bruno Podalydès | Frankrijk 2012 | kleur 100
min | Frans | Nederlands ondertiteld
Met: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier
Na het plotselinge overlijden van zijn oma
(poef!), wier bestaan hij al een beetje vergeten was, zit apotheker en amateurgoochelaar
Armand met de handen in het haar. Gevangen
tussen zijn bijna ex-vrouw Hélène die hem niet
kan loslaten, zijn maîtresse Alix, een tirannieke
schoonmoeder en een vader met Alzheimer,
moet hij zien uit te vinden wat te doen met zijn
oma Berthe. Begraven? Cremeren? Bovendien
is hij eigenlijk druk bezig met de voorbereiding
van een eigen voorstelling. Hij leunt daarom
zwaar op twee iets merkwaardige begrafenisondernemers: de duistere Rovier Boubet
met een collectie strakke designkisten en de
joviale Zen-volgeling Yvon Grinda. Naarmate
de begrafenis dichterbij komt, rijst langzaam de
vraag wie Berthe nou eigenlijk was. Excentrieke, luchtige komedie over eindige levenslust
en eindeloze familielast.
Groningen - Amsterdam
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UN BONHEUR N’ARRIVE
JAMAIS SEUL
James Huth | Frankrijk 2012 | kleur 110 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Gad Elmaleh, Sophie Marceau, Maurice Barthélémy
De zorgeloze veertiger Sacha neemt het leven niet al te serieus: aan wekkers, belastingen en andere verplichtingen doet hij niet. Deze levensgenieter brengt zijn avonden door in een jazzclub, waar hij piano speelt
en vrouwen versiert. Op een dag loopt hij (letterlijk) tegen carrièrevrouw
Charlotte aan, hoofd van een kunststichting en moeder van drie kinderen,
die een ultrageorganiseerd leventje leidt. De twee tegenpolen blijken,
ondanks alles, voor elkaar bestemd te zijn. Toch gaat het niet zonder slag
of stoot: is hun romance bestand tegen boze echtgenoten, jaloezie en
drie aandachttrekkende kinderen? De romantiek en hilariteit spat van het
scherm in deze energieke, burleske komedie met de charme van een Hollywoodklassieker.
Groningen - Amsterdam - Den Haag

CAMILLE REDOUBLE
Noémie Lvovsky | Frankrijk 2012 | kleur 115 min | Frans | Nederlands
ondertiteld Met: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande Moreau,
Jean-Pierre Léaud, Mathieu Amalric
Camille (veertig en moeder van een dochter) is al sinds de middelbare
school gelukkig met Eric. Als hij er van de ene op de andere dag vandoor gaat met een jongere vrouw, grijpt de desperate Camille naar
de fles. Na een liederlijke jaarwisseling wordt ze wakker... in het jaar
1985. Opnieuw zestien, weer naar school fietsend en roddelend met
haar vriendinnen op het plein lijkt de wereld weer onwijs gaaf te zijn.
Bovendien leven haar ouders nog en maakt ze opnieuw kennis met
toch wel bijzondere leraren. Bepakt met de wijsheid en
kennis van een veertiger heeft Camille het ongelooflijke voorrecht van
een tweede kans. Maar grijpt ze die ook? Frisse, elegante, een tikje
melancholische, Franse variant op Peggy Sue got married en
Back to the future. Groningen - Amsterdam - Den Haag
‘s-Hertogenbosch - Haarlem
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LES CHANTS DE MANDRIN
Rabah Ameur-Zaïmeche | Frankrijk 2011 | kleur
112 min | Frans | Engels ondertiteld Met: Jacques
Nolot, Christian Milia-Darmezin, Kenji Levan
Frankrijk, 1755. De beruchte smokkelaar en
volksheld Louis Mandrin is geëxecuteerd door het
Franse leger. De autoriteiten denken zo een einde
te hebben gemaakt aan de illegale activiteiten van
Mandrins bende, maar na zijn dood zetten zijn compagnons de strijd voort. Zwervend over het Franse
platteland, zetten ze nieuwe smokkellijnen uit.
Naast de verkoop van tabak en kostbare goederen
op de zwarte markt, schrijven de smokkelaars liederen ter ere van hun held Mandrin om zo de geest
van opstand aan te wakkeren bij de boerenbevolking. Prachtig geschoten, rauw kostuumdrama van
Frans-Algerijn Ameur-ZaÏmeche (o.a. ‘Wesh Wesh’) over de legende van de Franse Robin Hood
ten tijde van het ancien régime, waarbij de parallel met de actualiteit onontkoombaar is.
Winnaar Juryprijs Cannes 2011. Groningen - Amsterdam - Den Haag

L’EXERCICE DE L’ÉTAT
Pierre Schoeller | Frankrijk 2011 | kleur
112 min | Frans | Nederlands ondertiteld Met: Olivier Gourmet, Michel
Blanc, Zabou Breitman
De idealistische minister van Transport
Bertrand Saint-Jean (Olivier Gourmet)
wordt kort na zijn aantreden midden in
de nacht door zijn privésecretaris uit
bed gebeld. Ergens op het platteland is
een bus in een ravijn gestort. Als eerste
verantwoordelijke moet de minister
meteen ter plaatse acte de présence
geven. Ook daarna wordt er continu
aan hem getrokken en wordt hij telkens
op de proef gesteld. Zo zijn er problemen met vakbonden, ligt er een gevoelig voorstel om de
spoorwegen te privatiseren op tafel en zijn er talloze opportunistische collega’s die dwarsliggen.
En overal is altijd de media. De tol die Saint-Jean betaalt voor zijn ambities is dan ook hoog.
Hectische, indringende film over het turbulente leven aan de politieke top en de prijs die daar
voor wordt betaald. Winnaar Persprijs Cannes. Groningen - Amsterdam
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ICI-BAS
Jean Pierre Denis | België/Frankrijk 2010 | kleur 100 min | Frans |
Engels ondertiteld Met: Céline Sallette, Eric Caravaca,
François Loriquet
Luce is een voorbeeldige non die als verpleegster in een ziekenhuis werkt tijdens de Nazi-Duitse bezetting van Frankrijk.
De oorlog loopt op zijn einde, maar er komen nog elke dag
gewonden binnen in het ziekenhuis in Périgord. Luce ontfermt
zich met een zekere distantie over de patiënten. Tijdens een
rit buiten de muren van de ziekenboeg loopt zij de strijdlustige
priester Martial tegen het lijf. Er slaat een vonk over tussen de
twee en voor ze het weten raken ze verzeild in een gepassioneerde liefdesrelatie. Luce breekt met haar geloften en verlaat
het klooster om bij Martial te zijn. Is dit echter wel de juiste
keuze? Ici-Bas is een sobere, met passie gemaakte film over
een intense liefde, die door de oorlog op de proef wordt gesteld.
Groningen - Amsterdam - Den Haag
11
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LE MAGASIN DES SUICIDES
Patrice Leconte | Frankrijk/Canada/België 2012 | kleur 85 min | Frans | Nederlands ondertiteld
De stad verkeert in een diepe, uitzichtloze crisis. Publiekelijk zelfmoord plegen is verboden,
maar er is één lichtpunt in de drukke straten: de winkel van de familie Tuyache. Ze hebben een
gat in de markt gevonden: een zelfmoordwinkel! Wanhopige mensen op zoek naar middelen
om er een eind aan te maken, worden er hartelijk verwelkomd door vader Mishima die zijn
koopwaar met verve aan de man brengt, moeder Lucrezia die de kas beheert en de kinderen
Vincent en Marilyn die de klanten met ‘gepast enthousiasme’ aanmoedigen in hun wanhoop.
Het familiebedrijf floreert maximaal - maar dan wordt Alan geboren, een onwaarschijnlijk
optimistisch ventje dat mensen zelfs aan het lachen maakt! Geweldig inventieve en hilarische
animatiekolder van veteraan Leconte. Nb: toch óók leuk voor kinderen.
Groningen - Amsterdam

L’OISEAU
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Yves Caumon | Frankrijk 2011 | kleur 93 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Sandrine Kiberlain, Clément Sibony, Bruno Todeschini
Anna woont alleen in haar flatje in Bordeaux. Ze heeft vrienden noch een
relatie en werkt in een grote keuken waar ze vriendschappelijk, zij het een tikje
afstandelijk, met haar collega’s omgaat. Haar baas doet verwoede pogingen
tot haar door te dringen, maar hij krijgt geen poot aan de grond. De enige
met wie ze verrassend genoeg contact krijgt, is een medebezoeker van de
bioscoop waar ze een Japanse filmklassieker kijkt; ze moeten allebei huilen
bij dezelfde scène. Als ze op een morgen wakker wordt van een raar geluid
en op onderzoek uit gaat, ontdekt ze een duif in haar flat. Het begin van het
einde, of het begin van iets nieuws? Prachtig verstild en toch spannend, dit
intieme, Japans aandoende drama met een sublieme hoofdrol voor Sandrine
Kiberlain. Groningen - Amsterdam - Den Haag
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PRÉSUMÉ COUPABLE
Vincent Garenq | Frankrijk/België 2011 | kleur 92 min | Frans |
Nederlands ondertiteld Met: Philippe Torreton,
Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky
Alain Marécaux is trots op zijn werk als gerechtsdeurwaarder. Hij
maakt lange dagen en gelooft heilig in zijn rol als oliemannetje
van het Franse justitiële apparaat. Door die toewijding heeft hij
eigenlijk te weinig tijd voor zijn vrouw en kinderen waar hij dol
op is. Dan, midden in de nacht, wordt hij van zijn bed gelicht,
vastgehouden en moet hij toezien hoe zijn kroost letterlijk uit zijn
armen gesleurd wordt. Pas later blijkt dat hij en zijn vrouw worden verdacht van systematisch misbruik van kinderen, onder wie
hun eigen. Het goed draaiende systeem dat Marécaux kende en
vertrouwde lijkt zich genadeloos tegen hem te keren. Onthutsend
verslag van een gerechtelijke dwaling. Kafkaesk is een te milde
omschrijving van deze huiveringwekkende nachtmerrie: gebaseerd op de waargebeurde affaire-Outreau.
Groningen - Amsterdam
14
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SISTER (L’ENFANT D’EN HAUT)
Ursula Meier | Frankrijk/Zwitserland 2012 | kleur 97 min | Frans
Engels | Nederlands ondertiteld Met: Kacey Mottet Klein,
Léa Seydoux, Martin Compston
De twaalfjarige Simon woont met zijn oudere zus Louise in een
grauwe flat in de vallei van een Zwitsers skioord. Zijn ouders
zijn nergens te bekennen. Simon gaat elke dag met de skilift
omhoog om te ‘werken’. Geen vakantiebaantje, maar Simon
voorziet in zijn levensonderhoud – en dat van Louise - door
spullen te stelen van rijke toeristen. Ski’s, zonnebrillen, kleding,
maar ook sandwiches. Beneden is hij een stoer jongetje dat het
liefst een kind zou zijn als hij niet zo veel verantwoordelijkheid
zou hebben. Bovenop de piste beweegt hij zich soepel en zo
onopvallend mogelijk tussen de vermogende vakantiegangers.
Louise klooit maar wat aan in de vallei en heeft vooral steeds
weer een ander vriendje. Beheerst gefilmde, aandoenlijke
schets van opgroeien tegen de verdrukking in.
Groningen - Amsterdam

THÉRÈSE DESQUEYROUX
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Claude Miller | Frankrijk 2012 | kleur 110 min | Frans | Nederlands ondertiteld
Met: Audrey Tautou, Gilles Lellouch, Anaïs Demoustier
Ingetogen, stijlvolle verfilming van François Mauriacs gelijknamige roman uit
1927. Zuid-Frankrijk, jaren twintig. De mooie en vrijdenkende Thérèse trouwt
met haar rijke buurman Bernard, een ogenschijnlijk moderne zakenman. Als
de wittebroodsweken voorbij zijn en de deuren van het grote huis op slot
gaan, wordt Thérèse steeds meer beperkt in haar vrijheid. Ze droomt van
Parijs – stad van kunst, jazz, literatuur en eindeloze ambities – maar wordt
geacht de provinciale mores en strakke verwachtingspatronen te accepteren. Verveling en middelmatigheid slaan dan ook keihard toe en dreigen de
jonge vrouw te vermorzelen. Als Bernard een medicijn met arsenicum moet
gebruiken, is het voor Thérèse heel verleidelijk de dosis wat op te voeren; uit
frustratie, niet uit moordlust. Prachtige hoofdrol van Audrey ‘Amélie’ Tautou.
Laatste film van Claude Miller, die dit jaar overleed.
Groningen - Amsterdam - Den Haag
17
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TROIS MONDES
Catherine Corsini | Frankrijk 2012 |
kleur 100 min | Frans | Nederlands
ondertiteld Met: Raphaël Personnaz,
Clotilde Hesm, Arta Dobroshi
Door een ernstig auto-ongeluk botsen
de werelden van een ambitieuze autohandelaar, een geneeskundestudente
en een Moldavische immigrant. Na zijn
vrijgezellenfeest rijdt autohandelaar
Al een bouwvakker van het zebrapad.
Als zijn vrienden hem ervan overtuigen
dat er niets aan de hand is, rijdt het
gezelschap door. Vanaf haar balkon
is Juliette echter getuige. Hoewel ze
bezig is met afstuderen en zich eigenlijk moet richten op haar toekomst als arts en aanstaande
moeder, kan ze het voorval niet loslaten. Ze zoekt de weduwe van het slachtoffer op en confronteert de dader. Maar de zaken worden nog gecompliceerder als blijkt dat Al niet het monster is
waar Juliette hem voor houdt. Subtiel en spannend sociaal drama. Groningen - Amsterdam

UNE VIE MEILLEURE
Cédric Kahn | Frankrijk 2011 | kleur 110 min | Frans/
Engels | Nederlands ondertiteld Met: Guillaume Canet,
Leïla Bekhti, Slimane Khettabi
Realistisch en modern familiedrama over twee mannen die
tot elkaar veroordeeld zijn. Yann (Guillaume Canet), een
dertigjarige Parijse kok, ontmoet de Frans-Libanese serveerster Nadine in een restaurant waar hij op zoek is naar
werk. De twee worden verliefd en vormen al snel samen
een gezin met Slimane, de negenjarige zoon van Nadine.
Wanneer het tweetal een prachtig afgelegen landhuis ziet
en besluit het te kopen om er een restaurant te beginnen,
stapelen de problemen zich op. Moeilijkheden met de
Franse horecawet en riskante leningen van Yann zorgen
voor (financiële) problemen. Uit nood laat Nadine haar
zoon achter bij Yann en neemt een lucratieve baan aan in
Montréal. Regisseur Kahn, die vooral bekend is van harde
thrillers als Roberto Succo, toont met dit emotionele,
sociale drama een heel ander gezicht.
Groningen - Amsterdam - Den Haag - ‘s-Hertogenbosch
18

VIVA RIVA!
Djo Munga | Congo/Frankrijk 2010 | kleur 98 min
Frans/Lingala | Nederlands ondertiteld Met: Patsha
Bay, Manie Malone, Diplome Amekindra
De Congolese hoofdstad Kinshasa wordt geteisterd door bendes, moordenaars, drugsdealers
en corruptie. Verder is er in de hele stad geen
druppel benzine te vinden. Riva is een ritselaar die
zich normaal gesproken bezighoudt met kleinere
zaken, maar als hij een tankwagen vol benzine
kan bemachtigen, ziet hij zijn kans schoon. Met
het verdiende geld kan hij immers flink los in de
louche nachtclubs. Als hij in een van die clubs de
bloedmooie en sensuele Nora ziet dansen, weet hij
dat hij haar moet en zal veroveren. Nora is echter
de minnares van Azor, een zeer gevaarlijke figuur
uit de onderwereld. Al gauw bevindt Riva zich in
een levensgevaarlijke situatie. Opwindende film vol
actie, muziek en verleiding biedt tragisch genoeg
ook een genadeloze inkijk in het moderne, door
geweld verscheurde Congo.
Groningen – Amsterdam
19
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Altijd een speerpunt in het Ciné Premières programma: de debuutfilms.
Dit jaar is het programma een bonte mix van genres met onder andere
het ruimschoots bekroonde L’âge atomique (winnaar Fipresci prijs in
Berlijn en Juryprijs Cannes 2012), Americano, de eerste speelfilm van
de zoon van Agnès Varda en Jacques Demy, de geheel met bewakingscamera’s opgenomen thriller Aux yeux de tous, het aandoenlijk intieme,
maar overweldigende Nana en het voor een habbekrats gemaakte
opzienbarende en hyperenergieke drieluik Donoma, guerilla film maken
in optima forma.

H

PREMIERS FILMS (Debuutfilms)

L’ÂGE ATOMIQUE
Héléna Klotz | Frankrijk 2012 |
kleur 67 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Eliott Paquet, Dominik Wojcik,
Niels Schneider
Victor en Rainer zijn twee verveelde
tieners uit de regio, die naar Parijs reizen
om zich te storten in het hippe nachtleven. De verwachtingen zijn hooggespannen en het bier en de meiden lonken.
Maar al snel blijkt dat de verveling niet te
vermijden is en na een mislukte flirt op
de dansvloer en een schermutseling op
straat, besluiten ze de stad ver achter
zich te laten. In een groot bos, een
oceaan van stilte, keert hun conversatie
zich naar binnen en komen de jongens
steeds meer tot elkaar. Het is de plek
waar hun verhalen tot bekentenissen
leiden, ontboezemingen die niemand zal
vergeten. Indringende, dromerige - en
herkenbare - odyssee over eenzaamheid
en ambities van de zogeheten Einsteingeneratie en hun onstilbare honger naar
écht leven. Winnaar Persprijs Berlijn en
Prix Jean Vigo 2012.
Groningen - Amsterdam
20

AMERICANO
Mathieu Demy | Frankrijk 2012 | kleur 105 min | Frans/Engels/Spaans |
Nederlands ondertiteld Met: Mathieu Demy, Salma Hayek, Geraldine Chaplin, Chiara Mastroianni
Fictie en realiteit lopen door elkaar in deze gekke mix van breekbaar familieportret en stoere thriller over familiegeheimen. De jonge Martin (Demy
zelf) is makelaar in Parijs. Als hij hoort dat zijn moeder is overleden, reist hij
met tegenzin naar Los Angeles om de erfenis te regelen. Allerlei herinneringen aan zijn kindertijd in de VS komen boven. Dan blijkt ook nog eens dat
hij niet de enige erfgenaam is. Op een oude foto poseert naast zijn moeder
en hijzelf ook een meisje. Op zoek naar deze Lola (Salma Hayek) belandt
hij in Mexicaanse grensstad Tijuana, waar ze in een stripclub werkt.
Prikkelend regiedebuut van acteur Demy met beelden uit en verwijzingen
naar de films van zijn ouders: regisseuse Agnès Varda en haar illustere,
vroeg overleden echtgenoot, regisseur Jacques Demy (Lola).
Groningen - Amsterdam
21 21
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AUX YEUX DE TOUS
Cédric Jimenez | Frankrijk 2012 | kleur
85 min | Frans | Engels ondertiteld Met:
Mélanie Doutey, Olivier Barthélémy,
Francis Renaud
Als er in het Parijse metrostation Gare
d’Austerlitz een bom explodeert en
meer dan twintig mensen de dood
vinden, wordt de jacht op de daders
– waarschijnlijk islamitische fundamentalisten – onmiddellijk geopend. Het is
verkiezingstijd en de zittende regering
moet actiebereidheid tonen aan het
volk. Wanneer een jonge hacker iets
verrassends ontdekt op CCTV-beelden
van de aanslag, blijkt dat de waarheid iets gecompliceerder is dan vermoed. Al hoppend van
bewakingsbeelden naar politiecamera’s en webcams volgt hij de jonge portier Sam en zijn
vriendin Nora, die samen met een schimmige ambassademedewerker verwikkeld lijken te zijn in
een internationaal complot. Ingenieuze en spannende thriller over de macht van het derde oog,
vrijwel geheel gefilmd met bewakingscamera’s die zo ongeveer heel Parijs bestrijken.
Groningen - Amsterdam

DONOMA

22
22

Djinn Carrenard | Frankrijk 2010 | kleur 133 min | Frans
| Engels ondertiteld Met: Emilia Derou-Bernal, Sékouba
Doucouré, Salomé Blechmans
Regisseur Carrenard debuteert met deze virtuoze, onopgesmukte ‘Franse indie’, die hij met een cast van niet
-professionele acteurs realiseerde met een microbudget
van 150 euro. Analia geeft Spaanse les ergens in een
buitenwijk van Parijs. Ze raakt verwikkeld in een gepassioneerde relatie met de temperamentvolle Dacio. Zijn
vriendin Salma heeft wel andere zorgen aan haar kop: ze
zorgt voor haar zieke zus en is als atheïst onthutst over
de stigmata die opeens op haar lichaam verschijnen.
Ondertussen heeft fotografe Chris helemaal genoeg van
haar onervarenheid op seksueel gebied. Ze neemt zich
voor daar verandering in te brengen en ontmoet al snel
een intrigerende, knappe, onbekende man, gewoon op
het metrostation. Meanderende en meeslepende stadsvertelling over leven en liefdes van mensen van nu.
Groningen - Amsterdam - Den Haag

MOBILE HOME
François Pirot | Frankrijk/België 2012 | kleur 95 min | Frans | Nederlands
ondertiteld Met: Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Jean-Paul Bonnaire
Na zijn vriendin en flat in Luik achter zich gelaten te hebben, besluit wannabee rocker Simon terug te keren naar zijn afgelegen geboortedorp in de
Ardennen. Daar loopt hij zijn jeugdvriend Julien tegen het lijf, die zijn zieke
vader jarenlang heeft verzorgd. Ze besluiten om hun oude jongensdroom
waar te maken: ze kopen een oude camper om ermee over het Belgische
platteland te reizen. Onderweg hopen ze seizoenswerk te doen om de
eindjes aan elkaar te knopen. Het grote avontuur lijkt echter in duigen
te vallen wanneer de camper het al gauw begeeft. De jongens laten zich
door deze eerste tegenslag niet uit het veld slaan en besluiten dat hun
reis per direct begonnen is. Lichtvoetige en innemende komedie over de
onontkoombare aanvaarding van volwassenheid.
Groningen - Amsterdam
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NANA
Valérie Massadian | Frankrijk 2011 | kleur 68 min | Frans | Engels
ondertiteld Met: Kelyna Lecomte, Marie Delmas, Alain Sabras
Fotografe Massadian maakt haar bejubelde filmdebuut met Nana. Een
semidocumentaire over een klein meisje dat van het ene op het andere
moment alleen op de wereld lijkt. De vierjarige Nana krijgt geen enkele
uitleg over de verdwijning van haar moeder, zodat de kijker net zo weinig
meekrijgt van de volwassen wereld als het kleine meisje dat geheel haar
eigen weg gaat. Ze blijkt zich prima te kunnen redden. Ze kleedt zich zelf
aan, eet een boterham, leest een verhaaltje voor, gaat het bos in en springt
over slootjes heen. Zo improviseert ze op de dingen die ze haar moeder en
grootvader heeft zien doen. Nana stapt met een kinderlijke puurheid kordaat
door een wereld die deels paradijselijk, deels hard en realistisch is. Een
intieme, spontane en overweldigende film.
Vooraf: Tête à tête, Virginie Boda, 19 min
Het leven van de jonge Greg bestaat uit werken en zorgen voor zijn broertjes en zusjes. Maar op zondag probeert hij aan alle zorgen te ontsnappen.
Groningen - Amsterdam - Den Haag - ‘s-Hertogenbosch - Haarlem

UN MONDE SANS FEMMES
Guillaume Brac | Frankrijk 2011 | kleur 83 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Vincent Macaigne, Laure Calamy, Constance Rousseau
Eind augustus, een badplaatsje aan de Picardische kust. Hier woont de aardige,
maar toch eenzame Sylvain. Bij het overhandigen van de huissleutels ontmoet
hij twee aantrekkelijke Parisiennes die een week komen uitwaaien in zijn flatje
aan het strand. Het zijn moeder Patricia en dochter Juliette. De één een vlotte
flirt maar ook een beetje behaagziek, de ander wat bedachtzamer in zaken die
het hart aangaan. Al snel is het drietal gezellig bevriend; samen naar het strand,
lekker overgooien met de bal, ’s avonds een spelletje doen en zelfs op garnalenjacht. Er lijkt wat anders te ontstaan dan vriendschap maar dan komt plaatselijke
hartendief, politieman en getrainde surfdude Gilles roet in het eten gooien met zijn
gladde praatjes en ook natuurlijke charme. Prachtig kleine en lieve zomerse
vertelling in de traditie van Eric Rohmer.
Vooraf: Le naufragé, Guillaume Brac, 24 min
Luc pakt de fiets om eens even stevig uit te waaien buiten Parijs, weg van de
drukte, weg van het gedoe. Onderweg ontmoet hij Sylvain, een brave borst die
hem graag wil helpen… Groningen - Amsterdam - Den Haag
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PARLEZ-MOI DE VOUS
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Pierre Pinaud | Frankrijk 2012 | kleur 89 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Karin Viard, Nicolas Duvauchelle, Nadia Barentin
De succesvolle radiopresentatrice Claire Martin, alias Melina, staat in haar programma
klaar voor haar vrouwelijke luisteraars met allerlei vormen van steun en advies. In het
dagelijks leven is ze echter een neurotische, contactgestoorde vrouw verwikkeld in
een lastige midlife crisis. Claire’s gecontroleerde leventje komt op zijn kop te staan als
ze gefascineerd raakt door Joelle, een oudere vrouw wier stiefkleinzoon Lucas ook
een gevoelige snaar bij haar raakt. Terwijl de relatie tussen de drie zich ontwikkelt,
blijkt de tragikomische heldin niet in staat om de adviezen van haar radio-alterego op
te volgen. Charmant, buitengewoon komisch en ontwapenend debuut met een
glorieuze hoofdrol voor veelzijdig steractrice Karin Viard (o.a. Polisse) die als de
stuntelige Claire moeiteloos sympathie weet te wekken.
Groningen - Amsterdam - Den Haag
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wo 31 okt
blz.
vr 9 nov
blz.
do 1 nov
blz.
18.00 Cinema diner: Haute cuisine
37
17.00 wijnproeverij
54
16.30 Sister (L’Enfant d’en haut)
16
20.30 Camille redouble (besloten)
9
17.00 Aux yeux de tous
22
19.00 L’Exercice de l’État
10
21.00 Camille redouble
9
19.30 Le magasin des suicides
12
21.30 Amour
7
aansl. dj René de Haan
22.00 Viva Riva!
19
vr 2 nov
do 1 nov
za 10 nov		
16.30 Les chants de Mandrin
10
17.00 Côté Court 1 (animatie)
44
14.45 Tous au Larzac
41
19.00 Une vie meilleure
18
17.00 Sister (L’Enfant d’en haut)
16
17.00 Donoma
22
22.15 Dernière séance
33
19.30 Une vie meilleure
18
19.30 Présumé coupable
14
za 3 nov
22.00 Dernière séance
33
22.00 Dernière séance
33
11.00 Un monde sans femmes
24
vr 2 nov		
zo 11 nov		
13.30 Nana
25
17.00 Côté Court 2
44
13.00 La clé des champs
39
22.15 Présumé coupable
14
19.30 Un bonheur n’arrive jamais seul
8
14.45 Camille redouble
9
zo 4 nov
21.45 L’Apollonide
35
16.00 muziek: SHJAZZ
53
13.00 Ernest et Célestine
39
17.00 Parlez-moi de vous
26
(Souvenirs de la maison close) - met inleiding
16.30 El gusto
40
19.00 Hiroshima mon amour
31
za 3 nov		
19.00 Mobile home
23
ma 12 nov		
15.00 Côté Court 3 (competitie)
44
ma 5 nov
17.00 L’Âge atomique
20
17.00 Côté Court 4 (competitie)
44
16.30 Hiroshima mon amour
31
19.30 Vous n’avez encore rien vu
32
17.00 Trois mondes
18
19.00 Vous n’avez encore rien vu
32
di 13 nov		
19.30 Amour
7
21.30 L’Âge atomique
20
17.00 Mobile home
23
20.30 prijsuitreiking Côté Court competitie 44
di 6 nov
19.30 Thérèse Desqueyroux
17
23.00 Viva Riva!
19
16.30 Le magasin des suicides
12
20.00 filmquiz
51
zo 4 nov		
19.00 L’Oiseau
13
wo 14 nov		
12.00 Côté Court: presentatie Hisko Hulsing 44
21.30 Côté Court (shorts)
44
17.00 vertoning publieksfavorieten
44
13.00 Ernest et Célestine
39
wo 7 nov
(kortfilm + debuutfilms)
14.30 La jetée & Sans soleil
34
16.30 Tous au Larzac
41
19.30 slotfilm - verrassingsfilm
16.00 muziek: Amarins Woltring
53
19.00 Sister (L’Enfant d’en haut)
16
17.00 Côté Court: best of
44
21.30 Présumé coupable
14
19.00 Ici-bas
11
- FILMHUIS DEN HAAG
ma 5 nov		
- DE UITKIJK
do 8 nov 19.00 Camille redouble
9
17.00 Nana
25
do 8 nov
vr 9 nov
19.30 L’Oiseau
13
19.00 Nana
25
16.00 Donoma
22
di 6 nov		
19.00 Thérèse Desqueyroux
17
21.00 L’Apollonide
35
17.00 Americano
21
za 10 nov
(Souvenirs de la maison close) - met inleiding
16.00 Nana
25
19.30 Les chants de Mandrin
10
vr 9 nov
19.00 Un bonheur n’arrive jamais seul 8
wo 7 nov		
19.00 Camille redouble
9
zo 11 nov
17.00 Comme un homme (met inleiding)
36
21.15 Aux yeux de tous
22
13.30 Un monde sans femmes
24
19.30 L’Exercice de l’État
10
23.00 Café Cineville
16.00 La jetée & Sans soleil
34
19.30 Mercredi Francophone
51
za 10 nov
19.00 Parlez-moi de vous
26
20.30 El gusto
40
15.00 La clé des champs
39
ma 12 nov
do 8 nov
		
19.00
Parlez-moi
de
vous
26
16.00 Les chants de Mandrin
10
17.00 Un monde sans femmes
24
21.00 Donoma
22
19.00 Une vie meilleure
18
19.30 Adieu Berthe
6
di 13 nov
21.00 Film + livemuziek: L’Invitation au
30
16.00 L’Oiseau
13
19.00 Amour
7
voyage & La coquille et le clergyman
wo 14 nov
		
16.00 Ici-bas
11
19.30 Film + livemuziek: L’Invitation
30
28
au voyage & La coquille et le clergyman
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AMSTERDAM - DE UITKIJK
zo 11 nov
15.00 Un monde sans femmes
19.00 Adieu Berthe
21.00 Trois mondes
ma 12 nov
19.00 Americano
21.00 Un bonheur n’arrive jamais seul
di 13 nov
17.00 Viva Riva!
wo 14 nov
19.00 Ici-bas
21.00 Thérèse Desqueyroux

blz.
24
6
18
21
8
19
11
17

‘S-HERTOGENBOSCH
VERKADEFABRIEK
zo 4
zo 11
zo 18
zo 25

12.00
12.00
12.00
12.00

Amour
Nana
Une vie meilleure
Camille redouble

		
7
25
18
9

HAARLEM - FILMSCHUUR
za 10 14.00 Camille redouble
zo 11 14.00 Nana
zo 11 16.00 Amour

9
25
7

VEENDAM - FILMHUIS VANBERESTEYN
ma 12 20.00 Amour

7

DELFZIJL - FILMLIGA EEMSMOND
di 13 20.00 Amour

7

WINSCHOTEN

- FILMLIGA WINSCHOTEN
ma 5 20.00 Haute cuisine
37

LEEK

- FILMHUIS NIENOORD
do 8 nov 20.00 La clé des champs
vr 9 nov
20.00 La clé des champs
za 10 nov 20.00 La clé des champs

39
39
39

SCHOUWERZIJL

- SIENEMARNE
za 17 21.00 La clé des champs
39

Zie voor informatie over extra festivalactiviteiten de websites van Ciné Premières en de deelnemende bioscopen.
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CINÉPHILE

Dit bijzondere programma bestaat uit Franse filmklassiekers en een
aantal films waarin (het maken van) film een belangrijke rol speelt. De
cinefiel kan ook dit jaar kiezen uit een gevarieerd programma. Met een
eerbetoon aan de afgelopen jaar overleden Chris Marker (La jetée en
Sans soleil), met de eerste en de voorlopig laatste speelfilm van de
oude meester Alain Resnais, en met twee films van Germaine Dulac
met live muziek. De spannende ode aan de cinema Dernière séance
verkent de duistere kanten van de filmliefde van een operateur van een
vervallen wijkbioscoop.

FILM + LIVEMUZIEK

L’INVITATION AU VOYAGE + LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN
Germaine Dulac | Frankrijk 1928 |
zwart-wit 38 + 38 min | niet ondertiteld
Dulac is een van de vroegste boegbeelden van de avant-garde cinema. Haar
meest bekende film is ‘Coquille’ die Luis
Buñuel zou hebben geïnspireerd tot
het nóg bekendere Un chien andalou.
Centraal staat een priester die erotische
hallucinaties heeft van de vrouw van een
generaal en met hem het duel aangaat.
De film toont een reeks bizarre scènes
die zowel onwerkelijk als onvatbaar zijn.
De onbewuste kijker werd (en wordt) zo
verleid en gedwongen om op zoek te
gaan naar een andere betekenis. Deze
queeste is ook de leidraad in het onbekendere L’Invitation au voyage. Destijds werd Dulacs werk
door de kunstwereld met gejubel ontvangen, maar bijvoorbeeld de Britse filmcensuur dacht daar
anders over: “... so cryptic as to be almost meaningless. If there is a meaning, it is doubtless
objectionable.”.
René Duursma (collectiebeheerder bij het GAVA, filmmaker en editor) en Thomas van den
Bergh (muzikant, filmstudent) maken na het succes van J’Accuse in 2010 opnieuw een voorstelling met livemuziek bij zwijgende film. Ditmaal nodigen ze cellist Wimer van der Veen en multiinstrumentalist en componist Matthijs Herder uit voor de afwisselend abstracte en conventionele begeleiding van deze klassiekers van de vernieuwende cinema.
Groningen - Den Haag
30

HIROSHIMA MON AMOUR
Alain Resnais | Frankrijk 1959 | zwart-wit 91 min | Frans/Engels | Engels ondertiteld
Met: Emmanuelle Riva, Okada Eiji, Bernard Fresson
Algemeen erkend als een van dé grote klassiekers. Deze prachtig gestileerde verkenning van liefde in tijden van oorlog overtuigt na vijftig jaar nog altijd. Een Franse actrice (Emmanuelle Riva, zie ook Amour) en een Japanse architect – beide getrouwd
– ontmoeten elkaar in het naoorlogse Hiroshima waar zij een anti-oorlogsfilm aan het
opnemen is. Hun broeierige rendez-vous wordt steeds intenser als blijkt dat ze allebei een oorlogstrauma hebben. De een als liefje van een Duitse soldaat in Nevers, de
ander als slachtoffer van de atoombom op Hiroshima. Hun liefde roept vooral vragen
op: wat is nog herinnering en waar begint de even zoete of wrede verbeelding?
Gewaagde, nog altijd verpletterende nouvelle-vagueklassieker, die mede gedragen
wordt door het veelvuldig gebruik van flashbacks (destijds een novum). Naar een
scenario van Marguerite Duras. Groningen - Amsterdam
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DERNIÈRE SÉANCE
Laurent Achard | Frankrijk 2011 | kleur 81 min | Frans | Engels ondertiteld
Met: Pascal Cervo, Charlotte Van Kemmel, Karole Rocher
Eigengereide ode aan de Franse Cinéma én aan de Italiaanse jaren-zestigpsychohorror. Sylvain houdt met kunst- en vliegwerk in zijn eentje een klein
filmhuisje in de provincie draaiend. Hij is er de kassier, operateur, bedrijfsleider, barman en schoonmaker. Het theater tiert bepaald niet welig, je hoort
er geregeld een speld vallen. Alleen vaste bezoekers monsieur Paul en de
stilletjes verliefde Manon blijven maar afkomen op French Cancan, de klassieker van Jean Renoir die elke dag op het menu staat. Sylvain woont in de
kelder van het theater, ziet nauwelijks daglicht, kijkt vooral klassiekers, doodt
vrouwen en snijdt hun oren af. Kunstige slasher met talloze verwijzingen
naar de heldinnen van de Franse cinema, Oedipus en de ware aard van de
filmkijker – u dus. Groningen - Amsterdam

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU
Alain Resnais | Frankrijk 2012 | kleur 115 min | Frans | Nederlands ondertiteld
Met: Mathieu Amalric, Lambert Wilson, Michel Piccoli, Sabine Azéma
Bekende Franse acteurs schitteren in dit eigenzinnige eerbetoon aan film en toneel.
Na de dood van een toneelschrijver komen verschillende gevestigde Franse acteurs
(o.a. Michel Piccoli, Sabine Azéma en Mathieu Amalric, elk nadrukkelijk zichzelf
spelend) naar een landhuis om diens laatste wens in te willigen. De toneelschrijver laat
de acteurs kijken naar een toneelstuk (Eurydice) waarin zij - korter of langer geleden
- samen gespeeld hebben. Geconfronteerd met een jeugdiger versie van zichzelf
groeien de acteurs langzaam maar zeker weer in hun rol. De fictie dringt daarbij steeds
verder door in de realiteit. Maar de onwrikbare tijd heeft de situatie natuurlijk voorgoed
veranderd. Een vernuftig en intelligent drama waarin de vernieuwingsdrang van de
oude meester Alain Resnais (89!) net zo krachtig is als in zijn wereldberoemde debuut
Hiroshima mon amour (1959). Groningen - Amsterdam
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SANS SOLEIL
Chris Marker | Frankrijk 1983 | kleur 128 min | Frans | Engels/Nederlands ondertiteld
Sans Soleil opent met een vrouwenstem die brieven voorleest van de fictieve
Sandor Krasna, een cineast die op film vastlegde wat hem opviel tijdens zijn reizen
door IJsland, Guinee-Bissau, de Kaapverdische eilanden en Japan. Wat op het
eerste gezicht een reisverslag lijkt, groeit uit tot een serie filosofische, poëtische
en tegelijkertijd terloopse observaties over vroeger en nu, steden en de mensen
die er wonen, fantasie en herinnering. Experimentele documentaire en tegelijk een
poëtische, speelse, filmcollage.

LA SÉLECTION
DE LA CRITIQUE

ere

bijzond
een criticus een
Ieder jaar voegt
ramma toe
film aan het prog

Vooraf: La jetée – Chris Marker (1962)
Sciencefiction kortfilm waarin een overlevende van de vernietigende Derde Wereldoorlog, achtervolgd door een vage jeugdherinnering, experimenteert met tijdreizen.
Deze “photo-roman” is bijna helemaal opgebouwd uit filmstills.
Chris Marker
Eerbetoon aan de mysterieuze documentairemaker Chris Marker, afgelopen zomer
overleden op 91-jarige leeftijd. Naast filmmaker van meer dan vijftig films maakte
hij ook naam als essayist, fotograaf, filosoof en dichter.
Groningen - Den Haag

L’APOLLONIDE (Souvenirs de la maison close)
Bertrand Bonello | Frankrijk 2011 | kleur 122 min | Frans | niet ondertiteld
Met: Noémie Lvovsky, Hafsia Herzi, Céline Sallette
“L’Apollonide van Bertrand Bonello draaide
in 2011 in het hoofdprogramma van Cannes.
Daar werd hij weifelend ontvangen. Temidden
van het geweld van de andere titels (The artist,
Le gamin au vélo, Tree of life, Melancholia)
viel de film relatief tegen. Maar inmiddels, nu
het stof van Cannes is nedergedaald, is de
kritische consensus omgeslagen in positief.
En terecht. Want Bonello heeft een zeer verleidelijke film gemaakt. Tegelijkertijd veroorzaakt
juist die verleiding ongemak. Hij filmt een bordeel rond de een-na-laatste eeuwwisseling. Hij
doet dat wellustig, door de gangen glijdend,
zwelgend tussen de kandelaars, champagne
en Perzische tapijten. Maar let op de ondertitel: Souvenirs de la maison close. Dit is voorbij
– dit zijn herinneringen. En herinneringen zijn
bovendien onbetrouwbaar.
34

Bonello’s vormgeving wekt verlangen, maar
kijk naar de inhoud: geweld, verdriet, verloren
levens. En toch, en toch – toch wil ik hopen
dat een bordeel zo kan zijn: geen ranzige,
grauwe afwerkplek, maar een elegant theater
voor de aristocratie. Voluptueus, romantisch,
luxe. Net als de vrouwen belandt de kijker zo
tussen wat hij wil, wat hij zou willen, zou willen
mogen dromen, en wat hij weet dat is, wat hij
vreest, wat uiteindelijk en onvermijdelijk moet
zijn. Tussen wensdroom en wanhoop. “
Kees Driessen
Kees Driessen is onder andere freelance
filmrecensent van Vrij Nederland.
Groningen - Amsterdam
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BOEK EN FILM:
COMME UN HOMME
Na boekverfilmingen volgen vaak discussies. Het boek
is beter, maar de film is spannender. Het boek laat
ruimte over voor verbeelding of bepaalde elementen in
de film kloppen niet. Verhalen, zeker wanneer hetzelfde
verhaal op verschillende manieren wordt verteld, zorgen
voor discussie. Vanwege de boeiende discussies over
de verschillen tussen boek en film, wordt tijdens Ciné
Premières de boekverfilming besproken van Comme un
homme. Deze film van Safy Nebbou is gebaseerd op het
gelijknamige boek van het schrijversduo Boileau en Narcejac dat tevens achter Hitchcocks Vertigo (1958) zat.

COMME UN HOMME
Safy Nebbou | Frankrijk 2012 | kleur 95 min | Frans | Nederlands ondertiteld Met: Charles Berling, Emile Berling,
Sarah Stern
Slechte keuzes leiden tot benauwde situaties. Dat ondervinden de hoofdpersonages, Louis en Greg aan den
lijve. Louis is de zoon van de rector (Charles Berling) en
is zeker geen lieverdje, maar wanneer hij een docente
Engels, Camille, kidnapt, is er aan Louis niets kinderlijks
meer. Zijn beste vriend Greg laat zich meesleuren in het
sinistere avontuur: ze binden de vrouw vast en sluiten
haar met een prop in haar mond op in een afgezonderd
hutje. Een motief hebben ze eigenlijk niet. Fraaie kille
mix van high school drama en psychologische thriller met een belangrijke bijrol voor het mooie, maar
ook naargeestige moeraslandschap in de buurt van
Bordeaux.
Filmjournalist Harry Peters, bekend van filmfestival Film
by the Sea en gespecialiseerd in film en literatuur, geeft
bij de boekverfilming van Comme un Homme een
inleiding en een nabespreking.
Woensdag 7 november, 17.00 uur, ForumImages
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HAUTE CUISINE (LES SAVEURS DU PALAIS)
Christian Vincent | Frankrijk 2012 | kleur 95 min | Frans | Nederlands ondertiteld
Met: Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot
Heerlijke Franse komedie over gerenommeerd kokkin Hortense Laborie (Catherine Frot)
die tot haar eigen verbazing door de Franse president gevraagd wordt om de maaltijden
in het Parijse Élysée paleis te verzorgen. Hortense wordt direct gehekeld door de rest
van het keukenpersoneel en zij doen er alles aan om haar tegen te werken. Hortense
houdt zich desondanks staande en met haar smakelijke, authentieke Franse gerechten
weet ze de president al snel te verleiden. Toch loopt ze steeds weer tegen nieuwe problemen aan. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Danièle Delpeuch die kookte
voor de Franse president François Mitterrand. Groningen (Cinemadiner) - Winschoten

CINEMADINER
Terwijl u geniet van een innemende, hilarische of ontroerende filmhuishit krijgt u een
heerlijk driegangendiner voorgeschoteld – waarbij de chef zich laat inspireren door de
film die draait. Op de openingsavond van het festival kunt u genieten van de nieuwste
kookkomedie uit Frankrijk, Haute cuisine.
Woensdag 31 oktober, 18.00 uur, zaal 2, ForumImages
Entree € 35,- (incl. film + diner excl. drankjes)
Reserveren per e-mail: cinemadiner@forumimages.nl of per telefoon:
050-3120433 (aantal personen + keuze tussen vegetarisch of niet-vegetarisch
+ eventuele dieetwensen) kan tot zondag 28 oktober.
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CURLING

Regie: Denis Côté, 2010
Nederlands ondertiteld

Jean-François voedt zijn twaalfjarige dochter Julyvonne alleen op. Hij is erg achterdochtig, dus
weigert hij haar naar school te laten gaan en houdt hij het contact met de buitenwereld zo beperkt
mogelijk. Op een dag, tijdens een wandeling, gaat het jonge meisje verder weg dan normaal…
Regie: Denis Côté, 2010
Rolverdeling: Emmanuel Bilodeau (Jean-François Sauvageau), Philomène Bilodeau (Julyvonne
Sauvageau), Roc LaFortune (Kennedy), Sophie Desmarais (Isabelle), Muriel Dutil (Odile)…

Zondag 11 november om 21:00, woensdag 14 november om 14:00
en maandag 19 november om 00:50

CINEMA
VIPÈRE AU POING

Regie: Philippe de Broca, 2004
Nederlands ondertiteld

1920. Jean Rezeau en zijn broer wonen samen in het familiekasteel. Als hun grootmoeder sterft
komt Paule Rezeau, hun moeder, terug op het landgoed en tiranniseert hen. Jean pikt dit niet
langer en komt samen met zijn broers in opstand…
Regie: Philippe de Broca (Frankrijk, 2004), naar de roman van Hervé Bazin
Rolverdeling: Catherine Frot (Mw Rezeau / Folcoche), Jacques Villeret (Dhr Rezeau), Jules
Sitruk (Jean Rezeau), William Touil (Freddie)...

Donderdag 15 november om 21:00, zondag 18 november om 23:50,
dinsdag 20 november om 18:30

MAGAZINE
MÉTRONOME

Nederlands ondertiteld
4 episodes

In deze documentaireserie wordt de geschiedenis van Parijs verteld, van het Parijs van vroeger
tot aan het Parijs van vandaag de dag.

Woensdag 14 november om 21:00 (episode 1 en 2)
Woensdag 21 november om 21:00 (episode 3 en 4)

GASTRONOMIE
ÉPICERIE FINE
SEIZOEN 2

Presentatie: Guy Martin
Nederlands ondertiteld

27 gastronomische reizen op ontdekkingstocht naar de kenmerkende producten uit
de Franse keuken en hun bijzondere herkomst, met topchef Guy Martin.
In iedere aflevering van ´Épicerie fine´, gaat Guy Martin naar een andere Franse regio om de specialiteiten van die streek te promoten. Deze sterrenchef ontmoet de mensen die deze producten
produceren, kweken, verbouwen, vissen en bereiden, ze tonen het beste wat de Franse keuken
te bieden heeft en delen nuttige tips met de kijker.

Iedere zondag om 13:00

TV5MONDE Europe biedt ieder jaar:
- Meer dan 300 ondertitelde films
- Meer dan 1300 uur aan ondertitelde tv-films
- 450 ondertitelde documentaires en de beste franstalige ondertitelde magazines
- 19 nieuwsuitzendingen per dag
TV5MONDE Europe is 24/7 beschikbaar via kabel, satelliet en IPTV

www.tv5monde.com/nl
CURLING © S. Morissette - D.Côté / Nihilproductions, VIPÈRE AU POING © FPI
MÉTRONOME © Froggies Media, Getty Images/iStockphoto, ÉPICERIE FINE © Julien Knaub / TV5MONDE
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TV5MONDE

LA CLÉ DES CHAMPS (AL)
Claude Nuridsany & Marie Pérennou |
Frankrijk 2011 | kleur 81 min | Frans | Nederlands ondertiteld Met: Simon Delagnes,
Lindsey Hénocque, Jean-Claude Ayrinhac
Claude Nuridsany en Marie Pérennou
borduren met ‘een wereld vol betovering’
voort op het succes van de documentaires
Microcosmos en Genesis. Een jongetje
brengt zijn zomervakantie door bij familie
op het platteland. In zijn eentje gaat hij op
pad en ontdekt een afgelegen vijvertje. Vol
stille verbazing brengt het jongetje daar zijn
tijd door, geïntrigeerd door de schoonheid
en de complexiteit van de dieren en hun
omgeving. Dan komt hij een meisje uit het dorp tegen. Aanvankelijk ziet hij haar als indringer, totdat hij doorkrijgt dat ook zij betoverd is door de magie van de minibiotoop rond het meertje. Een
prachtig vormgegeven, lyrische halfdocumentaire waar extreme close-ups de originaliteit van de
natuur overweldigend in beeld brengen en bewijzen dat die wonderlijke wereld niet ver van huis
hoeft te zijn. Groningen - Amsterdam - Schouwerzijl - Leek

ERNEST ET CÉLESTINE (6+)
Stéphane Aubier & Vincent Patar |
animatie kleur 80 min | Nederlands
gesproken
De kinderboeken van Gabrielle Vincent
komen tot leven in een speciaal voor de
film geschreven verhaal van Ernest en
Célestine. In een wereld waarin muizen
de melktanden van jonge beren stelen
en beren muizen als lekker hapje zien,
ontstaat een bijzondere band tussen de
beer Ernest en de weesmuis Célestine.
De twee hebben één ding gemeen:
de liefde voor kunst. Ernest houdt van
schrijven en muziek en Célestine wil
artiest worden en vooral geen tandartstechnieken leren. De andere beren en muizen verklaren
de twee voor gek en zullen ze wel eens een lesje leren. De avonturen van de ongewone vrienden
worden prachtig weergegeven in handgeschilderde aquareltekeningen. Eigenzinnige, spannende
en vaak grappige animatie vertelt een tijdloos verhaal over twee vrienden die moeten opboksen
tegen vooroordelen en vastgeroeste eetgewoontes. Groningen - Amsterdam
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EL GUSTO
Safinez Bousbia | Ierland 2012 | kleur 88 min | Frans | Engels ondertiteld
Een geweldig aanstekelijke en mooi gefotografeerde muziekdocu over de chaâbi – een
populaire Algerijnse muzieksoort die ontstond in de Arabisch-Andalusische kasba van
Algiers. El Hadj Mohamed El Anka leidde daar in de jaren vijftig het chaâbi-orkest van
het conservatorium, waarin Arabische en Joodse studenten samen speelden. De film
brengt de leden van het orkest, inmiddels al in de zeventig, weer bij elkaar en luistert
naar hun levensverhalen. Verhalen die de roerige geschiedenis van het land vertellen,
waarin de onafhankelijkheidsoorlog het breekpunt vormt. Deze mannen, uit elkaar
gedreven door oorlogsgeweld en weer samen gebracht door de gedeelde passie voor
die prachtige chaâbi, spelen vol liefde hun zinderende reünieconcert.
Groningen (Hotdocs) - Amsterdam

TOUS AU LARZAC!
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Christian Rouaud | Frankrijk 2011 | kleur 118 min | Frans | Engels ondertiteld
In deze meeslepende documentaire schetst Christian Rouard de totstandkoming van
een opmerkelijke politieke beweging. De voorheen volstrekt niet in politiek geïnteresseerde 107 schapenboeren uit het dorpje in de Dordogne komen in de vroege jaren
zeventig in opstand tegen plannen voor uitbreiding van een legerbasis op hun land.
Een verhit protest volgt. Met tractoren trekken de demonstranten richting Parijs. Maar
de grazende schapen op het Champ-de-Mars in Parijs blijken de beste PR-stunt.
De nationale bekendheid die dit oplevert, leidt tot een Franse politieke versie van
Woodstock waarbij diverse gelijkgestemden - zoals hippies en linkse radicalen - hun
krachten bundelen. Lyrische shots van uitgestrekte landschappen afgewisseld met
archiefmateriaal en interviews met de strijders van weleer vertellen een geschiedenis
die volgens het verhaal hedendaagse antiglobaliseringsbewegingen inspireerde.
Groningen - Amsterdam
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EDUCATIE
SCHOLIERENACADEMIE GRONINGEN
Inmiddels vast onderdeel van het Ciné Premières filmfestival is
de Scholierenmiddag. In samenwerking met Institut Français
Groningen en de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit
Groningen organiseert ForumImages op donderdag 1 november
een programma voor scholieren bovenbouw Havo / VWO Frans
en CKV. Leerlingen ontdekken de wereld van de Franse cinema en
oriënteren zich op een mogelijke studie aan de RUG. Volg met uw
leerlingen een hoor- en werkcollege en ga aansluitend naar een
film uit het programma van Ciné Premières! Dit jaar geeft gastdocent prof. dr. René Veenstra (socioloog en filmkenner) college over
jeugdcriminaliteit, als voorbereiding op de aangrijpende film Sister.
De Scholierenmiddag is gratis toegankelijk voor uw leerlingen.
Meld uw klas tijdig aan, er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Aanmelden kan via www.cinepremieres.nl/educatie
Donderdag 1 november, 13.30 uur
CINÉ PREMIÈRES SCHOOLVOORSTELLINGEN
Ieder jaar biedt ForumImages de mogelijkheid voor schoolklassen
om in de periode na het festival de toppers uit het festival te bezoeken. U vraagt, wij draaien. Buiten reguliere openingstijden stelt
filmtheater ForumImages zijn zalen beschikbaar voor de schoolvoorstellingen. U beslist welke film uw leerlingen te zien krijgen. Dit
kan zowel een film uit het afgelopen festival zijn, maar ook titels
uit voorgaande edities zijn te boeken voor een schoolvoorstelling.
Heeft u een Franse film gezien waar u met uw leerlingen heen wilt,
neem dan contact op met onze educatief medewerker:
educatie@forumimages.nl.
.

Zie voor meer informatie: www.cinepremieres.nl/educatie
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STUDENTENDAG GRONINGEN
DONDERDAG 1 NOVEMBER

STUDENTENAANBIEDING
Drie films voor slechts € 15,- Het kan op de studentendag van Ciné Premières op
1 november. Om de avond compleet te maken hebben we een speciale bieractie
voor studenten en serveren we gratis bitterballen.
PROGRAMMA
17.00 Filmblok korte animatiefilms (pagina 44) Een kortfilmblok vol spetterende,
ontroerende, vrolijke, maar ook bevreemdende animatiefilms.
19.30 Une vie meilleure (pagina 18) Met veel vaart verteld modern familiedrama
door veteraan Cédric Kahn.
22.00 Dernière séance (pagina 33) Meeslepende, angstaanjagende en behoorlijk
gestoorde ode aan de cinema.

FILMWORKSHOP STUDENTEN
Speciaal voor studenten biedt ForumImages
in samenwerking met Usva een toegankelijke
workshop aan, gegeven door ervaren filmmakers Josje Kobès en Sije Kingma (Studio
Frontaal). In vier uur tijd kom je in aanraking
met verschillende facetten van het film
maken, waaronder verteltechniek, storyboarding en cameratechniek. Studenten met
acteeraspiraties zijn ook van harte welkom.
’s Avonds is er een besloten vertoning van
de resultaten in een filmzaal in ForumImages. Geef je snel op, want er is een beperkt
aantal plaatsen.
Donderdag 1 november, 10.00 uur,
Usva (Munnekeholm 10).
Aanmelden tot 25 oktober bij de kassa van
ForumImages of stuur een mail naar
kassa@forumimages.nl o.v.v. filmworkshop 1
november. Entree € 10,-, kaarten af te halen
bij de kassa van ForumImages.
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CÔTÉ COURT

AALTERATE
Christobal de Oliveira, animatie (10 min)
Een kijkje in de geest van een vrouw in coma. De
beelden culmineren in het auto-ongeluk dat ze
heeft gehad.

Kortfilmprogramma ForumImages Groningen – 1 t/m 4 nov
Een goed filmfestivalprogramma is niet compleet zonder de kortfilm. Deze vier dagen
vertoont ForumImages daarom het beste wat Franstalige landen te bieden hebben op het gebied
van de kortfilm. Ontroerend, bizar, komisch, prachtig, verwarrend, fantasievol en spannend…
het kortfilmprogramma is het allemaal.
Acht recente kortfilms zijn geselecteerd voor de competitie op zaterdag. Ze maken kans op
zowel de juryprijs voor beste Franse kortfilm als de publieksprijs. Een deskundige jury onder
leiding van Anna Abrahams (regisseur, filmdocent en projectmanager bij EYE) buigt zich over de
selectie en onthult tijdens de feestelijke uitreiking ’s avonds de winnaars. De regisseurs van de
geselecteerde films zijn uitgenodigd aanwezig te zijn en hun werk toe te lichten. Ook het publiek
heeft een stem. Kom kijken naar deze bijzondere selectie van kortfilms en bepaal mee wie de
publiekswinnaar wordt.
Op zondag wordt het programma afgesloten met een lezing van kortfilmregisseur
Hisko Hulsing en een best of van het kortfilmprogramma.
TOEGANGSPRIJZEN
Entree per filmblok: € 8,80 (reguliere kortingen geldig)
Ciné Premières-studentenkorting: € 5,-

PROGRAMMA
DO 1 NOV 10.00
Filmworkshop Studenten
Zie voor meer informatie pagina 43.
DO 1 NOV 17.00 CC 1 (ANIMATIE)
Dripped
La femme à cordes
Lola
Aalterate
Una furtiva lagrima
Brandt Rhapsodie
Un ogre
Totaal 65 minuten
VR 2 NOV 17.00 CC 2
Abribus
L’avenir c’est aujourd’hui
La part de Franck
Stronger

ABRIBUS
Carine Hazan (20 min)
Een oud bushokje in het park van een rusthuis,
toegeëigend door verpleegster Mathilde, wordt
een belangrijke plek voor een nieuwe Alzheimerpatiënt.

ALEXIS IVANOVITCH VOUS
ÊTES MON HÉROS

CC

Guillaume Gouix (19 min)
Het verliefde stel Alex en Cerise wordt op een terras lastiggevallen. Terwijl Cerise redelijk snel van
de schrik bekomen is, zijn de gevolgen voor Alex
groter.

Hoogtepunten van het kortfilmprogramma
zijn ook te zien in EYE, Amsterdam.

L’AVENIR C‘EST
AUJOURD’HUI

ZA 3 NOV 15.00 CC 3 COMPETITIE (ANIMATIE)
Des souris (un chat) et des hommes
La détente
Edmond était un âne
Kin
Interviews met Franse filmmakers

Anne Zinn-Justin (15 min)
De presidentsverkiezingen van 1981. De levens
van de vijftienjarige Claire en de zestienjarige Marc
kruisen elkaar met de politiek op de achtergrond.

BRANDT RHAPSODIE

Totaal 60 minuten (+ 15’ interviews)

François Avril e.a., animatie (6 min)
Strak getekende film van de bekende illustrator
François Avril toont het verloop van een relatie,
muzikaal ondersteund door een lied van Benjamin
Biolay en Jeanne Cherhal.

ZA 3 NOV 17.00 CC 4 COMPETITIE
Les filles du samedi
Alexis Ivanovitch vous êtes mon héros
J’aurais pu être une pute
Tout le monde dit je t’aime
Interviews met Franse filmmakers

DES SOURIS (UN CHAT) ET
DES HOMMES

Totaal 64 minuten (+ 15’ interviews)

Camille Bovier-Lapierre, animatie (25 min)
Een bakker en zijn kat leiden zo op het oog een
vredig leven in Aigue-Belette-sur-Mer, maar zodra
de winkel sluit gebeuren er de raarste dingen.

ZA 3 NOV 20.30 PRIJSUITREIKING KORTFILMCOMPETITIE
ZO 4 NOV 12.00 PRESENTATIE HISKO HULSING

Totaal 78 minuten
ZO 4 NOV 17.00 HET BESTE VAN CÔTÉ COURT
De inhoud van dit filmblok is een verrassing!
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LA DÉTENTE

J’AURAIS PU ÊTRE UNE PUTE

Pierre Ducos, Bertrand Bey, animatie
(9 min)
In deze prachtige animatiefilm, die zich
afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog,
zoekt een soldaat in een moment van
grote angst zijn toevlucht in de fantasie.

Baya Kasmi (24 min)
Een ontmoeting tussen een verwarde vrouw die rondwandelt met een heggenschaar en de man die haar te hulp
schiet heeft onverwachte gevolgen.

DRIPPED
Léo Verrier, animatie (8 min)
Een hommage aan actionpainter
Jackson Pollock, wiens bijnaam Jack
the Dripper was. Een man ontvreemdt
schilderijen uit musea en doet er vervolgens vreemde dingen mee.

EDMOND ÉTAIT
UN ÂNE
Franck Dion, animatie (15 min)
Edmond is op zijn werk een buitenbeentje. Door toedoen van zijn collega’s
ontdekt hij eindelijk zijn ware aard, maar
dit zorgt wel voor commotie.

LA FEMME À CORDES
Vladimir Mavounia-Kouka, animatie
(15 min)
Tijdens een wandeling over een kermisterrein wordt Sébastien uitgenodigd
een show te bekijken. Hij raakt geobsedeerd door de artieste.

LES FILLES DU
SAMEDI
Émilie Cherpitel (15 min)
Wanneer Eva wakker wordt in een
onbekend appartement blijkt ze
opgescheept te zitten met het jongere
broertje van haar minnaar.
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KIN
L’Atelier Collectif, animatie (11 min)
Verschillende verhaallijnen over het leven in het Afrikaanse
Kinshasa (Congo) komen samen in deze vindingrijke film,
waarin alles van gerecycled materiaal gemaakt is.

LOLA
Franck Janin, animatie (6 min)
Twee verliefde speelgoedpoppetjes worden gescheiden
in de winkel. De overgebleven pop gaat op zoek naar zijn
verloren liefde in een reis om de wereld.

LA PART DE FRANCK
Dominique Baumard (29 min)
Twee vuilnismannen zijn dichtbij het verwezenlijken van
hun droom – pizza’s verkopen - als ze samen een pizzabusje kopen. De afbetaling zorgt voor problemen.

STRONGER
Hugo Benamozig, Victor Rodenbach (14 min)
Maxime weet het zeker: de melodie van Daft Punks Harder, Better, Faster, Stronger was zijn creatie. Zijn voormalige beste vriend denkt daar anders over.

TOUT LE MONDE DIT JE T’AIME
Cécile Ducrocq (6 min)
Twee zestienjarige meisjes discussiëren over de waarde
van ‘ik hou van jou’.

UN OGRE
Gérard Ollivier, animatie (17 min)
Een oger heeft altijd honger en verslindt alles wat op zijn
pad komt. Niets en niemand is veilig.

UNA FURTIVA LAGRIMA
Carlo Vogele, animatie (3 min)
Een vis klaagt over zijn lotsbestemming, van de supermarkt naar de eindbestemming: de koekenpan.
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PRIJSUITREIKING

KORTFILMCOMPETITIE
Tijdens een feestelijke uitreiking worden de winnaars van de kortfilmcompetitie bekend gemaakt. Zij winnen de juryprijs van € 1500,- of de publieksprijs
van € 500,- en natuurlijk worden hun films ter plekke vertoond.
Presentatie door Rutger Middendorp.
Zaterdag 3 november, 20.30 uur, zaal 2, ForumImages.
Gratis entreekaarten af te halen bij de kassa van ForumImages.

PAYS-BAS

PRESENTATIE KORTFILMREGISSEUR

HISKO HULSING

Op zondagmiddag presenteert Hisko Hulsing zijn film
Junkyard, de inzending voor de Oscar voor beste korte
animatie. In deze korte film wordt een man tijdens
een beroving neergestoken door een junk. Voordat hij
sterft flitst een jeugdvriendschap aan zijn ogen voorbij.
Hulsing heeft zeven jaar lang aan Junkyard gewerkt en
is naast de animatie ook verantwoordelijk voor het scenario en de soundtrack. Hij zal toelichten hoe de film tot
stand is gekomen en alle eventuele vragen beantwoorden. David Stroband leidt de discussie. Deze middag
is ook een uitgelezen mogelijkheid om de uitgenodigde
Franse filmmakers te ontmoeten. www.hiskohulsing.com
Zondag 4 november, 12.00 uur, zaal 2, ForumImages.
Entree € 3,50, kaarten verkrijgbaar aan de kassa van
ForumImages
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• cursussen Frans
• culturele evenementen
• ciné club
• lezingen
• studeren in Frankrijk
• Franse mediatheek
• en meer ...

Institut français des Pays-Bas /
Maison Descartes
Vijzelgracht 2a
1017 HR Amsterdam
www.institutfrancais.nl

Institut français des Pays-Bas /
Groningue
Harmoniegebouw
Oude Kijk in’t Jatstraat, 26
49
9712 EK Groningen
www.institutfrancais.nl/groningen

LES FILMS DU LOSANGE, X FILME CREATIVE POOL, WEGA FILM presenteren
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Kookstudio lunchroom &dineren
Kinderfeestjes kinderkookworkshops en nog veel meer…
Elke vrijdag live jazz en voorstellingen.
www.houseofspice.nl
info@houseofspice.nl
Turfsingel 18-20
0503111726
House of Spice, the good food !

Businessclub ForumImages
maakt je wereld groter, met ﬁlms
van veraf en activiteiten dichtbij.
Het verbindt, zakelijk en privé.

KOM
MAAR
EENS
KIJKEN

Wat het kost en wat het oplevert?
Ga naar www.forumimages.nl/businessclub
Stuur een mailtje naar businessclub@forumimages.nl
en je ontvangt zeker een uitnodiging.
Of sms naar 06 - 190 69 606 o.v.v. BFI, nodig me uit!
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WIJN- EN SPIJSPROEVERIJ
Traditiegetrouw wordt dit jaar tijdens het festival weer
een wijnproeverij verzorgd door House of Spice. Hoe
kun je het beste een wijn selecteren bij een maaltijd of
hoe kun je bepaalde smaken benoemen? De verschillende kenmerken van wijnen komen naar voren bij de
proeverij. Naast het serveren van een aantal heerlijke
wijnen, verzorgt House of Spice ook lekkere hapjes uit
de Franse keuken.

ADRESSEN
ForumImages
Hereplein 73
9711 GD Groningen
Tel: 050-3120433
www.forumimages.nl
EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
Tel: 020-5891400
www.eyefilm.nl

Vrijdag 9 november, 17.00 uur, zaal 2, ForumImages.
€20-,. Kaartverkoop tot en met woensdag 7 november
bij de kassa. Reserveren kan telefonisch via
050-3120433.
www.houseofspice.nl

ETEN EN DRINKEN IN FORUMIMAGES
Tijdens Ciné Premières is de
horeca van ForumImages omgetoverd in de Franse sferen. Wil je
voor of na de film een hapje eten?
Behalve de reguliere filmkaart, is
er speciaal voor Ciné Premières
een Franse filmschotel toegevoegd
aan het menu voor €13,50. Naast
deze speciale filmschotel, is er ook
de mogelijkheid een kaasplankje
te nuttigen of een Frans likeurtje
of cognacje te drinken. In het restaurant en filmcafé kunt u napraten
over het mooie filmaanbod dat
Ciné Premières u heeft te bieden.
Het restaurant is geopend van
donderdag tot en met zondag
vanaf 17:00 uur.

Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452
1017 KE Amsterdam
Tel: 020-2232416
www.uitkijk.nl
Filmhuis Den Haag
Spui 191
2511 BN Den Haag
Tel: 070-3656030
www.filmhuisdenhaag.nl
Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45
5211 VD ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6818160
www.verkadefabriek.nl
Toneelschuur & Filmschuur
Lange Begijnestraat 9
2011 HH Haarlem
Tel: 023-5173910
www.filmschuur.nl

Filmhuis VanBeresteyn
Cultuur- en Congrescentrum VanBeresteyn
Museumplein 5a
9641 AD Veendam
Tel: 0598-634566
www.vanberesteyn.nl
Filmliga Eemsmond Delfzijl
Bioscoop/ Cultureel Centrum De Molenberg
Molenberg 11
9934 CG Delfzijl
Tel: 0596-624905
www.filmligadelfzijl.nl
Filmliga Winschoten
Theater De Tramwerkplaats
Havenkade-West 3
9672 BB Winschoten
Tel: 0597-434885
www.tramwerkplaats.com
Filmhuis Nienoord
Informatie Centrum Nienoord
Nienoord 20
9351 AC Leek
www.filmhuisnienoord.nl
Sienemarne Schouwerzijl
’t Zylhoes
Zijlvestweg 3
9962 TA Schouwerzijl
www.sienemarne.nl

CINE 2012
PREMIERES
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FRANS FILM FESTIVAL
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HET PARIJS VAN TOEN
EN NU

www.tv5monde.com/nl

De documentaireserie “Métronome”
Woensdag 14 en 21 november om 21:00 uur
Nederlands ondertiteld
TV5MONDE is verkrijgbaar via kabel, satelliet en IPTV.

