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Een filmfestival is altijd erg afhankelijk van 
de premièredata van de films die men zou 
willen vertonen: als ze te ver voor of na het 
festival vallen, kunnen ze niet geselecteerd 
worden. Maar Film by the Sea heeft er iets 
op gevonden: in Vlissingen en Terneuzen is 
het gewoon het hele jaar door festival, of 
toch voor één dag in de week.

Iedere dinsdagavond in CineCity Vlissingen 
en elke woensdag in CineCity Terneuzen is 
er Film by the Sea door het jaar: speciale 
voorpremières van films die goed passen 
bij het festival en haar publiek. Op die 
manier kunnen de bezoekers niet alleen 
eens per jaar tien dagen lang genieten van 
het beste filmaanbod, maar dat het hele 
jaar door doen. De wekelijkse 

filmvoorstellingen in CineCity zijn ook een 
sociaal evenement: bezoekers zien elkaar 
wekelijks terug en kunnen in gesprek met 
de festivalorganisatie. De voorbereidingen 
voor het festival beginnen namelijk al 
vroeg en via de korte inleidingen die 
telkens bij de films worden gegeven, 
kunnen bezoekers helemaal bij blijven. 
Bovendien worden, als het festival  
weer nadert, vaak al tipjes van de sluier 
opgelicht, en prijsgegeven wat mensen 
kunnen verwachten.
Het zijn niet de minste namen die de 
komende maanden in CineCity draaien.  
Wat te denken van de nieuwe film van 
steracteur en inmiddels ook -regisseur Ben 
Affleck, Argo? Of van het nieuwe grootse 
epos over dood en leven, Cloud Atlas, naar 

de bestseller van David Mitchell – die eind 
november onder voorbehoud in Vlissingen 
aanwezig zal zijn bij de voorpremière van 
deze langverwachte verfilming. Maar ook 
de moderne boekverfilming Life of Pi,  
de familiefilm Nono het zigzagkind en de 
nieuwe boekverfilming van de Russische 
klassieker van Leo Tolstoy, Anna Karenina, 
maken van Film by the Sea door het jaar 
een wekelijks evenement om niet te 
missen. (LI)

Tickets voor de Film by the Sea door het 
Jaar voorstellingen kosten € 9,- en zijn 
verkrijgbaar aan de kassa’s van CineCity in 
Vlissingen en Terneuzen, en bij de Drvkkery 
in Middelburg. Vrienden van het festival 
kopen kaartjes voor Film by the Sea door 
het jaar met 50% korting. Deze korting is 
alleen te verkrijgen aan de kassa van 
CineCity en de Drvkkery op vertoon van  
uw vriendenpasje.

Het hele jaar festival

Gitaarfilm wint 
PZC Award

Film by the Sea

Publieksprijs

Powered by CPNB 

1 Voor ik doodga 4,64
2 Simon 4,52
3 Company Orheim 4,44
4 Shadow Dancer 4,06
5 Die Wand 4,03
 Beasts of the Southern Wild 4,03
7 The Door 3,95
8 Being Flynn 3,93
9 Comme un homme 3,77
10 House with a Turret 3,49
11 In the Fog 3,27
12 Inside 2,66

Dit is de eindstand van de Publieksprijs; 
de competitiefilms worden niet meer 
geënqueteerd.

Dit jaar werd voor het eerst de PZC 
Publieksprijs voor de beste Zeeuwse  
Film uitgereikt. 

Veertien films die het afgelopen jaar in 
Zeeland werden gemaakt, dongen mee naar 
de prijs van de provinciale krant, waarvoor 
het Film by the Sea-publiek kon stemmen. 
De cheque ter waarde van € 1.500,- ging 
naar Wie de gunst aan een gitaar kan 
geven. Die documentaire van Harm Jan 
Snijder en Stefan Bijnen biedt een blik 
achter de schermen van de Eddy Christiani 
Awards. Tweede en derde werden 
respectievelijk Poetry by the Sea (Matthijs 
Meulblok, Naftalie Vader en Bert van 
Leerdam) en Alert: dossier Verstrate  
(Klaas van de Ketterij). (SDW)
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poll
1 The Sapphires 4,64
 Voor ik doodga 4,64
3 Présumé coupable 4,62
4 Simon 4,52
5 The Angels’ Share 4,51
6 La voz dormida 4,48
7 Company Orheim 4,44
 Detachment 4,44
9 El gusto 4,41
10 The Perks of Being a Wallflower 4,38
 Amour 4,38
12 Zilte klei rondom Slijkplaat 4,35
13 In Darkness 4,33
14 Love Is All You Need 4,32

De stand van de Poll is  bijgewerkt  
tot en met zaterdagavond 22 september 
23.30 uur. Zie voor de volledige 
tussenstand www.filmbythesea.nl.

Een film en de doelgroep

Dagelijks neemt film- en literatuurexpert 
Harry Peters de competitiefilms onder de 
loep, en vergelijkt ze met de boeken 
waarop ze werden gebaseerd. Vandaag 
twee films over jongeren: Voor ik doodga 
en Company Orheim.

Veel films richten zich op een bepaalde 
(leeftijds)groep, met vaak waardering door 
die groep als gevolg. Amour van Michael 
Haneke wordt vooral door een wat ouder 
publiek mooi gevonden, terwijl Now Is 
Good (in Nederland uitgebracht als Voor ik 
doodga) door jongeren hoog wordt 
aangeslagen. Die aan leeftijd gebonden 
wetmatigheid is ook bij de competitiefilms 
van het film- en literatuurprogramma terug 
te zien. De jongerenjury had dan wel wat 
onderlinge discussie nodig om uiteindelijk 
tot bekroning van Company Orheim te 
komen, maar dan nog, de op de tweede 
plaats eindigende Voor ik doodga ging óók 
over een leeftijdsgenote. Beide boek- 
verfilmingen springen er om diezelfde 
reden uit en de vakjury betrok die twee 
niet in hun discussies. Uiteraard heeft 
waardering niet alleen met leeftijd van de 
filmpersonages en die van de toeschouwer 
te maken, maar opvallend is het wel.

De redactie tipt

Voor ik doodga heeft in Nederland deze 
weinig uitnodigende titel gekregen 
vanwege het feit dat de door jongeren veel 
gelezen vertaling van het oorspronkelijke 
boek van Jenny Downham deze ook al had. 
Now Is Good is een bijzonder emotionele 
film waarvan de afloop al van het begin af 
duidelijk is. Tessa zal nooit achttien 
worden. Het boek, geschreven vanuit het 
meisje zelf, is niet alleen triest, maar ook 
humoristisch, omdat de kankerpatiënte 
ondanks alles de drang blijft houden elke 
dag te plukken en, met een lijst van dingen 
die zij toch nog wil doen (variërend van 
seks tot winkeldiefstal), positief door haar 
leven gaat. Juist de vele grappige situaties, 
die in het licht van het onvermijdelijke 
einde wrang overkomen maken dit boek zo 
bijzonder. Helaas gebruikt Downham tegen 
het slot een typografische vormgeving om 
het uit het leven glijden van Tessa over te 
brengen. Die geforceerdheid heeft de 
verfilming door Ol Parker gelukkig niet; 
met name door het spel van Dakota Fanning 
overtuigt de film tot het eind. Daarom 
spreekt het jongeren ook zo aan.
Enigszins vergelijkbaar is Company 
Orheim. Centraal staat de jonge Jarle 
Klepp, die in flashback vertelt hoe zijn 
relatie met zijn vader was. Het boek is  
het tweede in een reeks van vijf autobio- 
grafische boeken van Tore Renberg 
(merkwaardig dat deze serie niet in 
Nederland is uitgebracht) die in niet-
chronologische volgorde en steeds vanuit 
een andere invalshoek de jeugd en het 
volwassen worden van Jarle vertellen. De 
film van Arild Andresen weet dit coming-of-
age verhaal terughoudend te vertellen, 
terwijl juist daardoor een betrokkenheid 
vanuit de toeschouwer ontstaat. Het is een 
sterke, kleine film over een problematische 
vader-zoon relatie. Want je zal zo’n vader 
hebben (gehad), die het alleen maar over 
het Noorse verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wil hebben. Het is juist die 
mogelijkheid tot identificatie die een jong 
publiek aanspreekt; het is vooral de 
uitwerking die een ouder publiek weet  
mee te nemen. (HP)

Voor ik doodga – Ol Parker
Zo 23 14:00 TE1 
Company Orheim – Arild Andresen
Zo 23 10:00 CC2

Jiro Dreams  
of Sushi

In de documentaire Jiro Dreams of Sushi 
valt ontzettend veel te genieten. Als een 
stille stuwende kracht krijg je een kijkje 
in de wereld van een heel bijzondere 
85-jaar oude chefkok, die al decennia 
lang hetzelfde doet: sushi maken.  
Zijn restaurant is wereldberoemd en 
toch is hij een eenvoudige shokunin: 
een harde werker die er trots in draagt  
zijn dagelijkse routine tot in de 
oneindigheid te herhalen. (LI) 

Zo 23 16:00 TE3, 17:45 CC2 

In the Fog

Niet toevallig kreeg In the Fog een 
eervolle vermelding van de vakjury. In 
een zeventigtal shots (voor 128 minuten 
film!) toont Sergei Loznitsa hoe men in 
onmenselijke omstandigheden een mens 
kan blijven. Ga deze visuele tour de  
force met zijn trage maar precieze en 
hypnotiserende ritme nu zien, dan kan  
u later, wanneer de rest van de wereld 
Loznitsa ook als grootmeester erkend 
heeft, zeggen dat u er van bij het begin 
bij was. (SDW)

Zo 23 10:00 CC6

Company Orheim
Op subtiele wijze wordt de spanning in 
het gezin Orheim voelbaar en al gauw 
blijkt waar zij vandaan komt. De vijf- 
tienjarige Jarle vindt het moeilijk in te 
zien dat zijn vader niet meer de held van 
vroeger is, maar hem de rug toekeren is 
ook geen optie; ze zijn immers familie. 
De film brengt Jarle’s strijd gedoseerd, 
maar intens in beeld en boeit vanaf  
de sterke openingsscène. (SvD)

Zo 23 10:00 CC2

Comme un homme

Kleine film met een groot drama. Een 
wraakactie escaleert en brengt een 
jongen tot foute beslissingen. Daarmee 
komt de kern van het verhaal op de 
relatie tussen vader en zoon te liggen. 
Het feit dat die twee acteurs dat in het 
echt ook zijn, is te zien. En dat maakt  
de film nu juist zo sterk. (HP)

Zo 23 17:15 CC3

Amour

De nieuwste film van de Oostenrijkse 
meestercineast Michael Haneke maakt 
korte metten met de recente hausse  
aan feelgood-films over ouderdom: in 
hartverscheurend detail toont hij hoe de 
liefde tussen een ouder echtpaar getest 
wordt als zij na een hersenbloeding 
aftakelt. Haneke mag de naam hebben 
belerend te kunnen zijn, hier toont hij 
zich van zijn meest humanistische, 
mededogende kant. (JB)

Zo 23 10:00 CC1

Beasts of the 
Southern Wild
Eigenlijk kan je deze editie van Film by 
the Sea niet verlaten zonder Beasts of 
the Southern Wild gezien te hebben, de 
grote verrassing van Sundance en 
Cannes én de openingsfilm in Vlissingen 
dit jaar. De zesjarige natuurkracht die 
de hoofdrol speelt in dit Cajun-sprookje 
zal je van je voeten blazen. (KvdW)

Zo 23 12:15 CC1



Voor Hope Springs, de slotfilm van Film 
by the Sea 2012, werkten actrice Meryl 
Streep en regisseur David Frankel na 
The Devil Wears Prada opnieuw samen. 
Maar Streep speelt hier een tegen- 
overgestelde rol: die van ongelukkige 
huisvrouw Kay die haar knorrige 
echtgenoot Arnold (Tommy Lee Jones) 
ervan probeert te overtuigen dat hun 
huwelijk na 31 jaar samen wel wat 
meer pit kan gebruiken.

Sophy van Pelt (43, Brasschaat)
‘Een fijne 
afsluiter, voor 
zo’n slotfeest 
moet je niet een 
te zware film 
hebben. Eerder 
zag ik ook Love 
Is All You Need, 

dat was filmischer; hier draaide het 
meer om de dialogen, en de gezichts- 
uitdrukkingen van de twee hoofdrol- 
spelers. Vooral de combinatie van die 
twee acteurs vond ik heel opvallend, 
daarvoor wilde ik hem ook zien. Meryl 
Streep vind ik altijd interessant.’

Sacha (40, Souburg)
‘Leuke film, erg 
psychologisch, 
en er waren veel 
komische 
momenten. Over 
de liefde en 
relaties. Het past 
wel als slotfilm, 

met veel Meryl Streep. Een grote film 
met een geweldige actrice.’

Annegien (42, Goes)
‘Lekker luchtig, 
niet Meryl 
Streeps beste 
maar wel goed 
geacteerd. Heel 
laagdrempelig, 
het is echt een 
voor iedereen 
toegankelijke 

film, maar daardoor ook niet heel 
bijzonder. Hij zal me niet bijblijven 
zoals een film als Intouchables dat  
wel doet.’ (JB/SDW)

3

kijkers 
   kijken

‘De filmmakers moesten 
sentimentaliteit vermijden’

Downham is zelf lang als actrice aan de 
slag geweest voor ze begon te schrijven en 
dat heeft zijn weerslag gehad op haar 
manier van werken. ‘Ik wandel veel rond  
en lees mijn tekst ook regelmatig luidop.  
Ik wil ook veel weten over de levens van 
mijn personages. Negentig procent van  
wat ik schrijf over mijn personages gooi  
ik weg en wanneer iets niet goed aanvoelt 
laat ik bevriende acteurs soms een scène 
naspelen om te zien hoe die verbeterd kan 
worden. Ik probeer me ook in te leven in 
het hoofdpersonage Tessa. Bij veel dingen 
begon ik me af te vragen hoe zij er op zou 
reageren. Soms schreef ik zelfs in de 
wachtzaal van een ziekenhuis, omdat  
dat een omgeving is die Tessa goed kent. 
Toen het boek klaar was had ik er moeite 
mee niet langer door haar blik de wereld  
te zien. Ik miste haar en de extra focus  
die zij me gaf.’ (SDW)

Voor ik doodga – Ol Parker
Zo 23 14:00 TE1

Tussen de zware drama’s en grote films valt 
Comme un chef op als vederlichte komedie 
over koken; een feelgoodfilm bol van 
recepten voor het goede leven.

De film volgt de charismatische, maar 
onmogelijk onhandige Jacky (Michaël 
Yoan). Hij ambieert een groot chefkok te 
worden, maar dat is niet besteed aan de 
kleine restaurants en snackbars waar hij 
werkt. Om geld te verdienen neemt hij dan 
een klus als schilder aan, precies op het 
moment dat de grote chefkok Alexandre 

(Jean Reno) dreigt een Michelinster kwijt te 
raken. Via toeval ontmoeten de twee elkaar 
en als laatste redmiddel neemt Alexandre 
de onervaren Jacky aan als sous-chef in een 
poging het noodlot af te wenden.
Geen enkel moment in de film wordt het 
zwaarder dan dat. In plaats van de kant van 
het drama op te zoeken, blijft Comme un 
chef binnen het kader van de feelgoodfilm. 
Het eten steelt de show; we worden getrak- 
teerd op gerechten die er zo prachtig uit- 
zien dat het water je in de mond loopt. 
Onderwijl bekvechten Reno en Youn wat af. 

Met 82 minuten speeltijd is de film precies de 
goede lengte om de lichtheid van het leven te 
behandelen. In veel opzichten doet Comme 
un chef denken aan de recente animatie- 
klassieker Ratatouille, ook een film over een 
onervaren kok in een groot restaurant in 
Parijs. De film laat de bezoeker geen enkele 
andere keuze dan na de aftiteling meteen 
door te lopen naar een restaurant. Zo zoet, 
puur en smakelijk kan het leven zijn. (LI)

Comme un chef – Daniel Choen 
Zo 23 17:00 CC7 

Vederlichte kookfilm

De redactie tipt

Jenny Downham mocht vrijdag de Film by 
the Sea Publieksprijs in ontvangst nemen. 
De winnende film Voor ik doodga is 
gebaseerd op haar boek Before I Die.

‘Ik vond het jammer dat Ol Parker, de 
regisseur, er niet bij kon zijn’, vertelt Jenny 
Downham ons de dag na de prijsuitreiking. 
‘De film blijft weliswaar trouw aan de geest 
van mijn boek, maar het blijft zíjn film. Het 
boek is geschreven in de eerste persoon 
tegenwoordige tijd, waardoor je als lezer 
alles door de ogen van Tessa, het hoofd- 
personage, gaat zien. Dat is in de film 
natuurlijk anders. Toen de filmrechten 
verkocht werden, heb ik de producenten 
gezegd dat ze sentimentaliteit moesten 
vermijden, dat de humor donker moest 
kunnen zijn en dat de seksualiteit die in 
mijn boek aanwezig is niet zomaar geknipt 
mocht worden. Zij gingen akkoord en dan is 
het een kwestie van vertrouwen. Ik heb het 
scenario nog gelezen, maar op een bepaald 
moment moet je het toch gewoon loslaten.’

Hope Springs
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‘Ik wilde een verhaal vertellen’

Toen haar vader ziek werd schreef Lucy 
Alibar Juicy and Delicious, een theaterstuk 
over een jongetje dat denkt dat zijn wereld 
instort wanneer zijn vader op sterven ligt. 
Voor Beasts of the Southern Wild bewerkte 
Alibar haar eigen stuk tot een filmscript. 

Voor de filmversie moest Alibar haar 
verhaal aanpassen aan een heel nieuwe 
setting – van zuidelijk Georgia naar het 
moerasgebied onder New Orleans – en 
deed ze intensief onderzoek. Het was voor 
regisseur Benh Zeitlin belangrijk dat de 
film in dit deel van Amerika zou plaats- 
vinden, vertelt Alibar, die de afgelopen 
week te gast was op Film by the Sea. ‘Ik 
denk dat hij zo aangetrokken was door wat 
hij in Louisiana zag na de orkaan Katrina, 
hoe mensen vast probeerden te houden aan 
wat ze kwijtraakten: hun land, hun thuis. 
Maar de natuurkrachten zijn zoveel sterker 
dan zij. Mijn theaterstuk gaat heel erg over 
die worsteling. Niet zozeer over het verlies 
van een ouder, maar dat gevecht met jezelf 
om te begrijpen dat er grotere krachten zijn  
die je leven veranderen.’ Om de om- 
schakeling te maken van Georgia naar 

Colofon
Hoofd- en eindredactie
Joost Broeren
(dagkrant@filmbythesea.nl)

Redactie
Silvija van Dalen
Luuk Imhann
Kelli van der Waals
Sam De Wilde

Met medewerking van
Harry Peters

Fotografie
Lex de Meester

Druk
Jumbo Offset

Oplage 1.600 ex.

Vormgeving
Nilsson  
communicatiekunstenaars

vertelde ons wanneer we het best konden 
filmen en leerde ons krabben eten.’
Het gebied waar de film werd gedraaid – 
wat Alibar noemt ‘aan de verkeerde  
kant van de dijk’, onbeschermd tegen 
overstromingen – bleek nog altijd een 
gevoelig onderwerp in de V.S. ‘In Amerika 
hebben we denk ik een nationaal 
schuldgevoel, wat overigens heel terecht 
is, omdat we op de beelden van Katrina 
hebben gezien hoe we arme mensen in 
Louisiana behandelen. Dat zit nog altijd in 
ons bewustzijn en daarom hebben mensen 
veel meer politieke gesprekken over de film 
dan onze bedoeling was. Voor ons was het 
weliswaar heel belangrijk om een begrip  
te hebben van hoezeer deze mensen 
afgesneden zijn van de regering, maar het 
ging ons toch vooral om het sprookje dat 
we daar omheen maakten. Om die reden 
vind ik de internationale ontvangst meer 
bevredigend, want buiten Amerika wordt er 
meer over de film gepraat als een verhaal 
over angst en liefde, door het leven gaan 
met liefde in je hart en een krijger zijn, dat 
soort dingen. Ik zou zelf zeggen dat film 
gaat over de liefde voor wat jou gemaakt 

Louisiana, woonde Alibar een dik jaar af en 
aan op een eiland in de Bayou, het 
laaggelegen moerasgebied waar ook het 
dorpje Bathtub in de film gelegen is. ‘Benh 
had een grote voorsprong op mij, want hij 
woonde daar al lang. Dus ik moest snel en 
intensief inhalen. Dat was voor mij de 
enige manier. En ik vond het geweldig,  
het was zo leuk. De mensen zijn er zo 
ontzettend vrijgevig en vriendelijk en ze 
nodigen je bij hen thuis uit. Ik heb er 
vooral veel rondgevaren en met heel veel 
mensen gepraat over hun levens op het 
eiland. Dat zijn zulke ongelooflijke levens, 
veel van deze mensen stammen ook af  
van de Houma-indianen. Eigenlijk was  
deze periode voor mij vooral mond  
houden en luisteren.’
Zonder de praktische steun van deze 
mensen had de film niet gemaakt kunnen 
worden, vertelt Alibar. ‘We hadden een 
krap budget. De kapitein van onze boot, 
bijvoorbeeld, was onze link tussen ons en 
iedereen in dit gebied. Hij liet ons zien 
wanneer we het water op konden en terug 
moesten komen, maar hielp ons ook de 
dieren te vinden en locaties zoeken, 

heeft. Het land dat jou gemaakt heeft, je 
ouders, de cultuur. En dat is waar je aan 
vasthoudt als dingen van je worden 
afgenomen. Je hoort vaak uitspraken als  
“je draagt het in je hart”. Maar hoe ziet het 
er werkelijk uit om aan die liefde vast te 
houden? Op een bepaalde manier is alles 
verbonden met de politiek. Maar ik wilde 
met de film geen politiek statement maken, 
ik wilde een verhaal vertellen.’
Dat dat verhaal in de kern heel persoonlijk 
is, daar heeft Alibar geen moeite mee.  
‘Dat is wat een schrijver moet doen. Ik heb 
bijvoorbeeld ook geen idee hoe oorlogs- 
journalisten zich ertoe kunnen zetten om 
verslag te doen van zulke afschuwelijke 
dingen. Maar zij zien het en voelen zich 
gedwongen om daarover te vertellen, zodat 
iedereen weet wat er gebeurt. Ik denk dat 
dat voor een fictieschrijver een vergelijk- 
baar proces is: we moeten gewoon 
vertellen wat er gebeurt.’ (KvdW)

Beasts of the Southern Wild – Benh Zeitlin
Zo 23 12:30 CC1

Quotes
‘Maar eh... wat kosten sigaretten 
tegenwoordig?’
De stress op kantoor bereikt kort voor  
de eindstreep ongezonde hoogtes...

‘Komt iemand je een knuffel geven,  
hap je ineens in een asbak.’
Ja, dat krijg je er dus van.

‘Dat kan ik al niet nadoen, mijn plat-
Antwerps is daarvoor niet goed genoeg.’
Zelfs onze Vlaming van dienst Sam krijgt 
het accent van Grand Director 
Awardwinnaar Robbe de Hert  
niet onder de knie.

‘Wat ga jij tippen?’ ‘Uw moeder!’
Sam hield zich een week lang in, maar 
op het laatste nippertje vlogen de 
‘moeder-bakken’ er dan toch uit...


