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Gold Rush met het Max Tak Orkest
Het gaat goed met Filmhuis Emmen, is 
de conclusie na een jaar. Reden voor 
een bijzondere voorstelling: Goldrush 
van Charlie Chaplin, met live muziek van 
filmorkest Max Tak.

2005 
Op de Drempel van het grote Vergeten
4/5 mei programma: documentaire Op 
de Drempel van het grote Vergeten (Thom 
Verheul), met Beatrice de Graaff.

2004 
Taaltheaternacht 
2 & 9 november: samen met Taaltheater-
nacht organiseert Filmhuis Emmen film-
voorstellingen voor scholieren, thema: FILM. 
Programma: Phileine zegt sorry (Robert Jan 
Westdijk), Oesters van Nam Kee (Pollo de 
Pimentel). Interviews met de regisseurs en 
schrijvers Ronald Giphart, Robert Jan West-
dijk, Kees van Beijnum.

Voorwoord

Je verplaatsen in andere mensen, tijden, culturen, 
gemeenschappen, plaatsen en perspectieven. Dat is 
bij uitstek waar film goed in is. En dat is ook waarom wij 
van Filmhuis Emmen zo van film houden. Minstens drie 
keer in dit magazine wordt film een ‘empathie machine’ 
genoemd, een term die de kracht van film denk ik goed 
samenvat. Meer empathie, dat is beslist geen luxe in 
deze tijden van polarisatie. ‘Film kweekt kennis, begrip 
en als het meezit, een ‘verruimd standpunt’, schrijft Géke 
Roelink, directeur van Filmhuis Den Haag (en opgegroeid 
in Emmen).
 
Film kun je kijken, maar ook maken. Ook daar gaat dit 
magazine over. Regisseur en scenarioschrijver Eddy 
Terstall vertelt hoe hij in zijn films de subculturen om 
hem heen vastlegt. Filmwetenschapper Floris Paalman 
ontdekte hoe de wereld veranderde toen hij als puber 
zijn omgeving (Hengelo) ging filmen. Je denkt dat je je 
omgeving kent, maar als je door het oog van de camera 
kijkt, zie je ineens heel andere dingen. Soms leidt dat 
tot een sterkere band met de buurt of het dorp waar je 
opgroeit. Ook iets om te onthouden, zeker met het oog 
op filmeducatie.

De afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd. Voor dit 
magazine verzamelden we leuke, bijzondere en 
vermeldenswaardige voorstellingen. We kijken terug, 
we staan stil en we blikken vooruit. U leest over het 
belang van lijstjes, over Film in het Park, en over wat 
burgemeester Van Oosterhout de kracht van de 
bioscoop noemt. Daniël Lohues schrijft over filmmuziek 
en Kees Groenevelt – oprichter en meer dan 20 jaar 
voorzitter – vertelt over 25 jaar Filmhuis in Emmen. 

Filmhuis Emmen bestaat bijna 26 jaar en we hebben nog 
veel plannen en ambities voor de toekomst. Zoals onze 
droom van een eigen filmhuis in of bij het Rensenpark. 
Om met Steven Spielberg te spreken: ‘I don’t dream at 
night, I dream at day, I dream all day. I dream for a living.’

Elke Beekman
Voorzitter Filmhuis Emmen

2005 
Met CBK Emmen: MOVING MAGIC
Tentoonstelling over Nederlandse animatie 
in het Bruggebouw, workshops voor scholen 
en verschillende voorstellingen bij Filmhuis 
Emmen, waaronder een avondvoorstelling 
met Gerrit van Dijk (internationaal vermaard 
animatiefilmmaker) en voorstellingen voor 
de jeugd, waaronder ‘Het verhaal van kleine 
yoghurt’ (Paul Driessen, 1985) en ‘Le moine et 
le poisson’ (Michael Dudok de Wit, 1996).

Vormgeving AlbertsKleve BNO
Drukwerk  Multicopy Emmen  
Redactie & coördinatie Filmhuis Emmen
Interviews Elke Beekman/Bureau Binnenwerk

Filmhuis emmen
Kinepolis Emmen, Westeind 70, Emmen
Rensenpark Emmen (zaal Loods13)
www.filmhuisemmen.nl  |  info@filmhuisemmen.nl

oktober 2022

jaar!

Feestelijke Kinepolis-foyer bij 20-jarig bestaan van 
Filmhuis Emmen in Kinepolis.

We hebben ons 
best gedaan de 
rechthebbenden van 
de gebruikte foto’s te 
achterhalen. Dit is in 
enkele gevallen niet 
gelukt. We verzoeken 
de rechthebbeneden in 
dat geval contact op 
te nemen met Filmhuis 
Emmen.
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de parel op 
de Hondsrug
door Géke Roelink, Filmhuis Den Haag 

Lang geleden, in de City Bioscoop vlakbij de 
Weiert, zag ik voor het eerst een film op het 
grote doek: 101 Dalmatiers. Ik wilde alleen nog 
maar een Dalmatiër pup. 
Jaren later, ik was een beetje te jong nog 
eigenlijk, mocht ik met mijn grote broers mee 
naar Jesus Christ Superstar. Ik was meteen 
verliefd op Jezus, ofwel Ted Neely. (Neely 
kreeg overigens nooit meer een andere filmrol 
toegewezen en speelt tot op de dag van 
vandaag Jezus bij allerhande gelegenheden.)

Vele films verder kan cinema nog steeds mijn 
doelen en gevoelens in een klap veranderen. 
Wuthering Heights van Andrea Arnold gezien? 
Even uitzoeken of ik kan emigreren naar North 
Yorkshire. Ken Loach’s Sorry we missed you? 
Voortvarend alle pakketbezorgers mijn toilet 
aanbieden. 

Ik ben niet de enige. Dagelijks zie ik mensen 
de filmzaal verlaten in een andere spirit dan 
anderhalf uur daarvoor. Vooral bij films die 
niet gemaakt zijn om geld mee te verdienen, 
is er vaak grote behoefte om na te praten. 
Dat is de magie van film. Er is geen ander 
medium dat zo kan raken, zo krachtig kan 
overtuigen en zo’n bron van ontroering, con-
nectie en (zelf)kennis is.

Yuval Noah Harari, schrijver van Homo Sapi-
ens en Homo Deus, vertelde dat hij zich pas 
na het zien van de film Lilies (Greyson, 1996) 
realiseerde dat hij homosexueel was. De 21 
jaar (!) daarvoor, ondanks zijn liberale opvoe-
ding, was de gedachte nooit bij hem opge-
komen. Als je geraakt wordt door het lot van 
de hoofdpersoon zegt dat vaak meer over 
jezelf dan over de film.

Dat deed mij denken aan David Gilmour 
(ja, die van Pink Floyd) die zijn pyromanische, 
15-jarige zoon met drugsproblemen toestem-
ming gaf om de school te verlaten mits hij drie 
keer per week naar door zijn vader geselec-
teerde films zou kijken. Ze keken Citizen Kane, 
Ran (Kurasawa), The Exorcist en vele andere. 
Napraten was verplicht. Het filmprogramma 
bleek een verdienstelijke leerschool. De zoon 
kwam op het rechte pad en werd schrijver.

Film toont werelden en gebeurtenissen waar 
we zelf niet mee opgroeiden. Vrijwel iedereen 
leerde New York kennen door film, heeft een 
beeld van het Amerika ten tijde van de kolo-
nisten door Westerns en kent de Tweede We-
reldoorlog en Vietnamoorlog door de talloze 
films die daarover gemaakt zijn. Film kweekt 
kennis, begrip en als het meezit een ‘verruimd 
standpunt’. Een verruimd standpunt is, aldus 
filosoof Hannah Arendt, cruciaal voor har-
monie in een samenleving. Het betekent heel 
simpel dat je je verdiept in ideeën en stand-
punten van een ander, ook al zijn ze de jouwe 
niet. Als jij je kunt inleven in een ander, dan 
wordt samenleven een stuk makkelijker. Maar 
omdat niet iedereen een Syriër, transgender 
of autist onder z’n beste vrienden heeft, is dat 
best lastig. De connectie die je kunt voelen 
met personages, plaatsen of situaties in film 
kan je hart openen, je inlevingsvermogen ver-
groten en verandering teweeg brengen. 

Er wordt gefluisterd dat de gelauwerde film 
Wadjda direct heeft bijgedragen aan ver-
soepeling van de regelgeving voor vrouwen in 
Saudi-Arabië. De innemende 10-jarige hoofd-
persoon zet het Saoedische patriarchaat te 
kijk door haar zinnen te zetten op een fiets, 

hoewel meisjes in het streng-islamitische 
koninkrijk niet mogen fietsen. De film is ge-
maakt door Haifaa Al-Mansour, een vrouwe-
lijke regisseur die vanuit een verduisterd busje 
regie-aanwijzingen gaf. Als vrouw mocht ze 
er niet werken. 
Inmiddels mogen vrouwen in Saudi-Arabië 
fietsen, weliswaar onder begeleiding van een 
man. Het is te hopen dat er meer films wor-
den gemaakt die de ongelijkheden in Saudi-
Arabië op een motiverende manier belichten.

Film is vermaak. Dat weet Kinepolis maar 
al te goed. Maar film is ook kunst. En film 
is een middel voor verandering van inzicht 
en om mensen geestelijk te verrijken. Dat 
heeft Filmhuis Emmen de afgelopen 25 jaar 
bewezen. Met een programma dat een 
bijdrage levert aan een sprankelender en 
meerstemmiger Emmen. Ik hoop dat het 
Filmhuis de komende jaren kan uitgroeien tot 
een fysieke, onontbeerlijke Emmense plek 
waar inspiratie en begrip bloeien en groeien. 
Iedereen verdient een filmhuis in zijn buurt.

Het is een illusie dat dat helemaal aan de 
markt kan worden overgelaten. Gemeen-
ten hebben een college nodig dat zich de 
betekenis van niet-commerciële, aanvullende 
filmvertoning met randprogrammering rea-
liseert. Waar ontmoetingen, dialoog, kennis 
en educatie mogelijk zijn en verbindingen 
worden gelegd daar waar ze niet vanzelf-
sprekend zijn.
Praktisch geboren op een hunebed kan ik uit 
ervaring zeggen dat in Emmen de kracht van 
kunst en cultuur wordt onderschat. Of hoe 
wijlen mijn, ironische, Drentse vader het sa-
menvatte: ‘die parel op de hondsrug kan wel 
wat meisjes van Vermeer gebruiken’. 

Op 23 juni 2022 ontving Géke Roelink de UNIC Achievement 

Award voor haar idealistische visie en onvermoeibare inzet. 

Volgens het persbericht wil UNIC met de prijs vooral haar visie 

op filmvertoning belonen: ‘Géke gelooft dat films en bioscoop-

bezoek een cruciale rol spelen bij sociale inclusie en cruciaal zijn 

voor een harmonieuze samenleving’, schrijft UNIC. ‘Haar in-

spanningen hebben ervoor gezorgd dat Filmhuis Den Haag het 

middelpunt van het Haagse culturele leven is geworden en het 

plaatselijke theater is getransformeerd tot een knooppunt voor 

sociale en culturele uitwisseling’.

‘Die parel op de hondsrug kan wel wat meisjes 
van Vermeer gebruiken...’
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Gefeliciteerd Filmhuis Emmen, 
op naar de halve eeuw!
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Passie 
voor film

Kees Groenevelt is een van de initiatiefnemers 
die er in 1996 voor zorgden dat emmen en om-
streken een eigen filmhuis kreeg. Hij was 25 jaar 
voorzitter van Filmhuis emmen en besteedde 
– samen met andere bestuursleden – vele uren 
aan vergaderen, programmeren, organiseren 
en natuurlijk films kijken. we leggen hem een 
aantal vragen voor.

Je bent een cultuurliefhebber in hart en nieren, 
maar film heeft kennelijk een streepje voor. Van-
waar die passie voor het medium film?
“Ik word regelmatig gefascineerd door film om 
de betekenissen die het kan overbrengen en 
de vorm waarin dat gebeurt. Van informatieve 
documentaires tot Hollywoodavonturenfilms en 
alles wat daar tussen in ligt. Mijn voorkeur ligt bij 
de artistieke film, die qua inhoud en betekenis of 
vorm grenzen opzoekt en liefst ook nog gewor-
teld is in de werkelijkheid. Geef mij maar een film 
die je aan het denken zet en waar je later nog 
lekker op kunt kauwen, zoals films die de vorm-
geving zelf ter discussie stellen en het medium 
verder brengen. Maar het liefst kijk ik naar een 
film die over echte mensen en situaties gaat. Een 

door Kees Groenevelt

film waarmee je je kunt identificeren en die je 
laat nadenken over jouw en andermans leven 
en de wereld. 

In de column van Géke Roelink heeft ze het 
over film als empathiemachine, dat vind ik 
een mooi begrip. Sociaal gesproken is dat wel 
de mooiste functie van film. Andere kunst-
vormen kunnen dat ook, zoals literatuur en 
theater, maar het mooie van film is dat niet 
alleen het verhaal, maar ook de vormgeving 
en de plaatsen waar gespeeld wordt, door 
de makers bedacht en gekozen zijn. Als je een 
boek leest, moet je het met je eigen beperkte 
verbeelding verzinnen, in een film wordt de 
wereld door een ander vormgegeven. Dat je 
daarbij in een donkere zaal zit en deelgenoot 
wordt van de beleving, speelt ook een be-
langrijke rol. Theatervoorstellingen komen hier 
dichtbij in de buurt en een live voorstelling is 
een geweldige ervaring. Ik ga ook heel graag 
naar toneel, theater, muziek en opera.”

Je besteedt veel tijd aan het Filmhuis. Wat 
levert het jou persoonlijk op?
“Toen ik in Emmen kwam wonen, schrok ik 
van het magere aanbod. De films waarin ik 
geïnteresseerd ben, kon je hier helemaal niet 
zien. Dat was de reden om een Filmhuis op 
te richten. Daarmee bediende ik mezelf ook 
natuurlijk.  Het beginnen van een Filmhuis 
levert een eigen dynamiek op, je doet het niet 
alleen, er is een redelijk grote groep mensen 
bij betrokken waarmee je samenwerkt aan 
hetzelfde doel. Dat is sociaal gesproken heel 
fijn, dat levert leuke, goede en bijzondere 
contacten op en inspirerende ervaringen. Je 
wordt er geestelijk rijker van, in elk geval word 
je er door gevoed. Het Filmhuis houdt me van 
de straat en werkt prima tegen depressies!”

Filmhuisfilms hebben de naam moeilijk te 
zijn. Is dat zo? Wat zeg je als dit hoort?
“Ja en nee. Filmhuisfilms gaan vaak ergens 
over, meestal zijn dat lastige onderwerpen. 
Als je alleen verpozing verwacht zonder je 
hersens te hoeven gebruiken, ga dan naar 
een Hollywoodfilm, een fantasiewereld vol 

spanning, seks, drank, drugs, sensatie, geweld 
en meestal een goede afloop. 
Als je geïnteresseerd bent in de samenleving, 
dan wil je je verdiepen in de reële problemen 
daarvan.
Dat levert soms zware films op, maar deze 
zaken worden vaak ook op een luchtige of 
komische manier behandeld. Denk aan litera-
tuurverfilmingen of komedies over menselijke 
verhoudingen. Ook filmhuisfilms kunnen feel-
good films zijn, maar dat hoeft niet.”

Anno 2022 maakt iedereen foto’s en filmpjes. 
Wat betekent dat voor film als medium?
“Door de digitalisering is de alomtegenwoor-
digheid van beeld en beeldcultuur immens 
toegenomen. Toch betekent dit niet veel voor 
film als medium. Vergelijk het met muziek: 
iedereen kan een deuntje fluiten, een eigen 

“Als je een boek leest, moet je het met je eigen beperkte 
verbeelding verzinnen, in een film wordt de wereld door een 
ander vormgegeven.”

De uitnodiging voor 
de opening van Film-
huis Emmen in 1996.

8

Z
I

E
N

 
I

N
 

H
E

T
 

D
O

N
K

E
R



10

Z
I

E
N

 
I

N
 

H
E

T
 

D
O

N
K

E
R

playlist samenstellen en met simpele software 
een nummer in elkaar draaien. Maar levert 
dat een wezenlijk andere muziekcultuur op? 
Met een kritische educatieve aanpak valt er 
nog een wereld te winnen op het gebied van 
filmkennis en mediawijsheid. Om die reden, 
en omdat we toch ook willen proberen meer 
jongeren naar de filmhuisfilms te krijgen, 
gaan we stappen zetten op het gebied van 
filmeducatie. Samen met een professionele 
filmcoach richten we ons op scholieren en 
jongeren. Zo hopen we hun kennis te vergro-
ten en interesse aan te wakkeren. Film kan 
immers veel meer zijn dan alleen het vertellen 
van verhaaltjes. Films kunnen ook bijdragen 
aan het vormen van je identiteit. Zie ook het 
stuk van Floris Paalman.”

wat onderscheidt Filmhuis emmen van an-
dere filmhuizen?
“Vergeleken met de andere filmhuizen in de 
omgeving programmeren wij iets avontuur-
lijker. Daarnaast zijn we een maatschap-
pelijk betrokken filmhuis en dat zie je terug 
in onze samenwerking met actieve groepen 
en organisaties in de samenleving, zoals de 
jongeren van Stroom, Amnesty International, 
de Regenbooggroep, zorginstellingen, het 
COA, CBK, Loods13 en meer. Dat doen we 
dikwijls met onze mobiele bioscoopvoorzie-
ning, Locacinema.”

wat is de rode draad in 26 jaar filmvertoning 
door Filmhuis emmen?
“Kwaliteit is een sleutelbegrip. Filmhuis Emmen 
vertoont de beste films, zoekt samenwer-
king en neemt initiatieven die bijdragen aan 
kwalitatieve verbetering van het kunst- en 
cultuurklimaat.”

wat heeft de gemeente emmen aan een 
filmhuis?
“Het levert de gemeente een immense rijk-
dom op, omdat het een cultureel aanbod 
genereert dat er helemaal niet was. Je kunt 
nu de beste films ter wereld in je eigen Em-
mense Filmhuis zien. Daarnaast is het Film-
huis onderdeel van de culturele en sociale 
infrastructuur. Daarmee draagt het bij aan 
het cultureel kapitaal van de gemeente en 
zijn inwoners, aan de sociale cohesie en al 
die andere mooie begrippen die je in be-
leidsstukken over de samenleving leest. Als 
het gaat over aantrekkelijk woonklimaat in 
Emmen, dan draagt Filmhuis Emmen daar zijn 
steentje aan bij. 

Alberta
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“We gaan op reis”, zei moeder aan het ontbijt. “Naar ome 
Henk in Canada”, sprak vader op voorname toon. Mijn 
broer en ik, we waren 9 en 7, waren door het dolle heen. 
Met het vliegtuig naar Canada!
Ome Henk, die zijn naam veranderde in Hank toen hij in 
1957 met zijn vrouw Marietje in Canada aankwam, be-
gon destijds als knecht op een boerderij in de provincie 
Alberta. Marietje werd Mary. Binnen enkele jaren kocht hij 
zijn eigen Chevrolet pick-uptruck. Nog een paar jaar later 
zijn eigen stuk grond. En toen wij er 20 jaar later kwamen, 
hadden ze inmiddels een enorme boerderij. Gigantisch 
veel koeien. Maar ook suikerbieten, mais en bonen. En 
dat allemaal op die grote prairie ten zuiden van Calgary. 
Het was een onvergetelijk avontuur voor ons op die grote 
farm. We maakten ook tripjes naar de bergen. The Rocky 
Mountains. De watervallen. De rivieren. De groene heuvels 
op de grens van Amerika. Echte cowboys. Echte indianen. 
En die grote lucht. Eenmaal weer thuis wist ik zeker: daar 
wil ik weer naartoe. In mijn hoofd was ik er al regelmatig. 
Sinds ik het zelf kon betalen, ben ik er tot nu toe bijna elk 
jaar langsgegaan op reis door Amerika en Canada. Mijn 
neven John, Mark en George Lohues doen de boerderij 
nu. Ome Hank ligt begraven op de prairie. In de verte zie 
je de bergen. De eeuwigheid ruist met de wind mee door 
het hoge gras.

Toen Eddy Terstall me een paar jaar terug opbelde of ik 
met hem wilde praten over filmmuziek, zei ik meteen ja. 
Dat vind ik fantastisch om te doen. Toen ik het verhaal en 
de titel van zijn film hoorde, was ik al helemaal meteen 

om. Alberta! Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen en ik 
ben daar. Ik hoef mijn oren maar te sluiten voor ander ge-
luid en ik hoor er muziek bij. Eddy en ik kunnen goed met 
elkaar door een deur. We begrijpen elkaar. Ik wist waar 
hij heen wilde met z’n film. Hij wist dat ik de muziek kon 
schrijven. Toen het filmen klaar was en ik een voorlopige 
montage te zien kreeg, zette ik de thema’s die ik hoorde 
om in klanken. Ik draaide de film ook aan de vleugel en 
improviseerde al kijkend voor me uit. Ik nam dat op met 
mijn iPhone en van die opname kon ik later ook wat muzi-
kale lijnen gebruiken in de uiteindelijke muziek.
In de opname-studio speelde ik alle instrumenten in. 
Bepaalde melodieën speelde ik met verschillende instru-
menten over elkaar. Ik nam ook stukjes banjo en slide-
gitaar op. Voor het eind van de film maakte ik een be-
werking van de Leadbelly-klassieker “Alberta”, gezongen 
door Alexander Wolff.

Het maken van filmmuziek is een van de mooiste dingen 
om te doen, vind ik. Uiteindelijk zit je in een bioscoop 
naar een mooi verhaal te kijken, je vergeet even alles om 
je heen en opeens denk je: verdomd! Die muziek heb ik 
gemaakt! 

Afgelopen zomer reed ik weer over die prairie. Weer zag 
ik de bergen aan de horizon. Ik hoorde de muziek in mijn 
hoofd. Die middag appte Eddy: “Zullen we binnenkort 
weer bierdrinken?”

Foto: Reyer Boxem

AUGURKEN ZIJN 
NET KROKODILLEN 
(uit: De Aanslag, 1986)

OPROEP!
Filmhuis emmen zoekt vrijwilligers 
voor onze reguliere voorstellingen in 
Kinepolis, voor onze voorstellingen in 
het Rensenpark en daarbuiten en voor 
onze activiteiten op het gebied van 
filmeducatie. 

wie zoeken we?
We zoeken mensen met liefde voor film 
en ook voor (bijvoorbeeld) kinderen, 
kinderen, jongeren, ouderen, organiseren, 
koffie schenken, installatie opbouwen, 
film inleiden, nagesprek voeren, 
stopmotion workshop geven, chaos, 
greenscreen foto’s maken, teksten 
schrijven, orde, bakkeleien over films, 
filmquiz afnemen, structuur, sjouwen met 
apparatuur, en meer.

wat bieden we?
•	 Gratis	toegang	tot	de	

filmvoorstellingen van Filmhuis Emmen
•	 Meedraaien	in	een	gek,	chaotisch	en	

toch ook gestructureerd team
•	 Trainingen	voor	het	geven	van	een	

inleiding, nagesprek of workshop
•	 Kennis	en	expertise	op	het	gebied	van	

filmvertoningen

filmhuis 
emmen

door Daniël Lohues
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door Kees Groenevelt
in de filmwereld is het gebruikelijk lijstjes te 
maken van de ‘beste’ films. ieder jaar ver-
schijnen in diverse kranten en filmbladen 
opsommingen van de beste films. Zo is er ook 
een canon van films voor de filmgeschiede-
nis waarin heel lang ‘Citizen Kane’ van orson 
welles op nummer één prijkte.

Maken we ook lijstjes van de beste schilde-
rijen, boeken, de mooiste dans, muziek en 
toneelvoorstellingen? Muziekliefhebbers kun-
nen er wat van, denk maar aan de top 2000 
of de lijstjes die Rob Gordon (John Cusack) in 
de film ‘High Fidelity’ maakt. Voor hem is het 
een obsessie, hij maakt niet alleen lijstjes van 
muziek, hij maakt overal lijstjes van, ook van 
ex-vriendinnetjes.
Tegenwoordig kun je als publiek stemmen op 
bepaalde toneelvoorstellingen die landelijk 
bekroond worden. In de publieksbladen is het 
gebruikelijk om lijstjes te maken: de bruinste 
cafeetjes, de beste restaurants, de exclusief-
ste bordelen. In het kader van de citymarke-
ting weet de bladenmaker de gretige toerist 
wel te bedienen. Kennelijk is er een grote 

de beste films

de nummers 1 uit de publieksenquêtes

´96-´97 Il postino, Michael Radford, Italië, 1994
´97-´98 geen enquête
´98-´99 Festen, Thomas Vinterberg, Denemarken, 1998
´99-´00 Lola rennt , 1999
´00-´01 geen enquête
´01-´02 Amélie P, Jean-Pierre Jeunet, Frankrijk, 2001
´02-´03 geen enquête
´03-´04 Lost In Translation, Sofia Coppola VS, Japan, 2003
´04-´05 geen enquête 
´05-´06 Sophie Scholl, Marc Rothemund, Duitsland, 2005
´06-´07 geen enquête
´07-´08 Die Fälscher, Stefan Ruzowitzki, Oostenrijk / Duitsland, 2007
´08-´09 Into The Wild, Sean Penn, VS, 2007 
´09-´10 Das weisse Band, Michael Haneke, Oostenrijk, 2009
´11-´12 A separation, Asghar Farhadi, Iran, 2010
´12-´13 Amour, Michael Haneke, Oostenrijk, France, Duitsland, 2012
´13-´14 Mandela: Long Walk To Freedom, Justin Chadwick, VK, 2013
´14-´15 The Wind Rises, Hayao Miyazaki,Japan, 2013
´15-´16 Human, Yann Arthus-Bertrand,Frankrijk, 2015
´16-´17 Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan, VS, 2016

    

behoefte om alles ten opzichte van elkaar te 
vergelijken en ‘de beste’ aan te wijzen. Wat 
dacht u van de populariteit van programma’s 
als ‘The Voice of Holland’. Boos of geen Boos.
Tot zover dus niks nieuws, maar waarom zou 
een schilderij van Rembrandt beter zijn dan 
een Mondriaan, of een boek van Tolstoj beter 
dan een Kluun of een Vestdijk, om maar niet 
te spreken van Komrij of Grisham of Hermans? 
Voorkeuren worden bepaald door smaak en 
lijstjes helpen om smaak te definiëren. En nog 
belangrijker, om te kunnen vergelijken. En als 
we met velen zijn dan ontstaat vanzelf een 

canon van beste boeken, muziek en films. 
Maar wat zijn de criteria die we hanteren? 
Over film gesproken: “Ik vond het leuk, span-
nend, ik moest er van huilen en lachen tege-
lijk?” Dat is toch een beetje mager. Volgens 
Paul Schrader, scenarioschrijver van onder 
andere de films ‘Taxi Driver’ en ‘Raging Bull’ 
gaat het om ‘schoonheid’, ‘eenheid van 
inhoud en vorm’,’ vreemdheid’, ‘het belang 
van traditie’ en ‘betrokkenheid van de toe-
schouwer’. Allemaal criteria die voor alle 
kunstvormen kunnen gelden. Alleen de laatste 
is vooral voor de film van toepassing: een film 

moet de toeschouwer bevrijden uit zijn pas-
sieve en consumptieve kijkhouding. De film 
moet iets met je doen.

Vakjournalisten, kunsthistorici, wetenschap-
pers en allerlei deskundologen zullen stellig 
een afgewogen oordeel vellen. Laat dat u 
niet weerhouden om gewoon van bijzondere 
films te genieten. Rest nog een laatste vraag, 
waar kunnen we die aspirant ‘beste’ films 
zien? Vroeger werden die gewoon in de bio-
scoop vertoond, tegenwoordig is de nummer 
één in het lijstje: Filmhuis Emmen.
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Voor sommige filmliefhebbers is een bezoek 
aan  de bioscoop een drempel. Het is te 
ver weg, te duur, niet goed bereikbaar 
voor minder mobiele medeburgers of een 
kinderklas op de fiets. Vanuit de gedachte 
´kom je niet naar ons, dan komen wij naar 
jou toe’, schaften we in 2016 mobiele 
vertoningsapparatuur aan. onder de naam 
Locacinema hebben we onze actieradius 
sindsdien behoorlijk uitgebreid. 

Vanaf het begin vertonen we maandelijks 
een kunstfilm met en in CBK Emmen. We 
organiseren voorstellingen in scholen en 
zorgcentra, bij het AZC en het Leger des 
Heils, in de bibliotheek, de Grote Kerk, in het 
Bargerveen (Into Nature) en op de werkvloer 
bij bedrijven. We werken mee aan Bios 
Dichtbij (Borger-Odoorn). We faciliteren 
de vertoning van films van jonge makers, 
zoals Okki Poortvliet met haar prijswinnende 
documentaire IJswee. En we stonden met 
Filmhuis Emmen op het HELLO Festival 2022.
 
Samenwerking
Begin 2021 begon de sloop van het 
Biochron en moesten we verhuizen. 
Gelukkig vonden we onderdak bij 
jeugdtheaterschool Loods13 aan de andere 
kant van het Rensenpark. Ook hier werkt 
Filmhuis Emmen graag samen met anderen. 
Zo vertoonden we september 2022 vier 
films (twee binnen en twee buiten) in 
samenwerking met Stroom, de jongerenclub 
van Facet. Samen met Loods13, Filosofie 
Café, The Bake Shop en Emmen Escapes 
deden we mee met het Cultureel Kwartier 
van het UIT-festival 2022. 

Filmhuis emmen 
breidt uit
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2012 en 2013 
Componistenweek
2012 Nannerl, de zus van Mozart (René 
Féret), 2013 In search of Haydn (Phil Grabsky)

2012 
Nederland Leest!
Filmvoorstelling samen met de Bibliotheek: 
Als Twee Druppels Water (Fons Rademakers, 
1963), naar de roman De donkere kamer van 
Damokles van Willem Frederik Hermans.
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2007 – 2013
Drentse Documentairedagen 
Van 2007 – 2013 deed Filmhuis Emmen samen 
met de filmhuizen in Assen en Hoogeveen 
mee aan de Drentse Documentaire dagen. 
De eerste keer in 2007, de laatste keer in 2013.
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In het voorjaar van 2017 leek het ons een 
goed idee om de samenwerking met Filmhuis 
Emmen op te zoeken om films te vertonen in 
De Fabriek. Tijdens het gesprek hierover met 
Kees Groenevelt bleek dat ook het Filmhuis 
met plannen rond liep om op locatie te gaan 
werken, dus onze plannen vielen mooi samen. 
Het begin van een prachtige samenwerking! 

We gingen op donderdag 23 februari van 
start, toen nog met landbouwplastic op de 
ramen om te verduisteren, we wisten immers 
niet of het succesvol zou worden. Nu hebben 
wij mooie verduisteringsgordijnen en Locaci-
nema een geweldige mobiele installatie om 
de films op groot doek te vertonen. 

Elke eerste donderdag van de maand genie-
ten we van prachtige films en documentaires 
in De Fabriek. Dit is ook meteen een mooie 
kans om de mensen van het Filmhuis eens een 
flinke pluim te geven want het is niet niks, elke 
keer alles weer opbouwen en afbreken op de 
filmlocatie van die dag! 
 
Suze van der Ster
CBK Emmen

  
Foto: Volle bak in CBK De Fabriek bij de vertoningen van 
documentaire FRIDA Viva la vida (Giovanni Trolo, 2021) 
over het leven van kunstenares Frida Kahlo.

Altijd genieten met 
Locacinema bij 
CBK emmen! 
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Film en filmpjes zijn niet meer weg te denken uit 
het dagelijks leven van kinderen en jongeren. 
Maar een film is nooit zomaar een film. er zit 
altijd een bedoeling van de maker achter. ieder 
shot is een keuze om iets teweeg te brengen bij 
de kijker. Leerlingen hiervan bewust maken is 
één van de doelen van filmeducatie. 

Filmhuis Emmen werkt sinds deze zomer mee 
aan het project ‘Filmeducatiecoach’ van 
Filmhub Noord, het filmeducatienetwerk voor 
Groningen, Friesland en Drenthe. Het doel is 
om scholen te laten ervaren hoe zinvol en leuk 
filmeducatie is. Daarvoor werkt het Filmhuis 
samen met filmeducatiecoach Ester Kroezenga. 
Jolijn Peters, projectleider Filmhub Noord, vertelt 
er meer over.

Bewustwording
“Filmeducatie is belangrijker dan ooit. Kinderen 
en jongeren omringen zich de hele dag met 
film. Ze kijken en maken films en filmpjes, onder 
schooltijd en daarbuiten. Dat is prima, maar het 
gebeurt bijna altijd onbewust. Ze zijn zich niet 
bewust van de – al dan niet integere – bedoe-
lingen van de maker en van de technieken die 
worden ingezet. De combinatie van beeld en 
geluid maakt van film een superkrachtig medi-
um. De film- of beeldmaker bepaalt wat je voelt, 
wat je ziet, hoe je het ervaart. Je wordt eigenlijk 
de hele tijd gemanipuleerd. Dat kan heel fijn zijn, 
want juist daarom kun je ook zo heerlijk wegzak-
ken in een film. Maar het is goed dat je je ervan 
bewust bent. Tijdens een les ‘filmtechnieken’ kun 

je leerlingen bijvoorbeeld laten zien hoe je 
met montage en geluid de ervaring van de 
kijker kunt sturen. 

Naast het mediawijzer maken van leerlingen 
maken ze via filmeducatie ook kennis met 
de enorme rijkdom van film. Film is een 
ware empathiemachine. Er is geen andere 
kunstvorm waarmee je je zo goed kunt 
verplaatsen in andere tijden, andere mensen 
en culturen, andere werelddelen. Dat vind 
ik heel belangrijk, zeker in deze tijd, waarin 
alles zwartwit is en we vaak tegenover in 
plaats van naast elkaar staan. En tenslotte 
kan filmeducatie ook helpen bij het leren. 
Kinderen en jongeren vinden film heel fijn. 

Als je wilt dat kinderen leren, dan werkt de 
combinatie van beeld en tekst heel goed. 
Bij biologie kun je een stopmotion filmpje 
maken over het functioneren van het hart, om 
maar een voorbeeld te noemen. En er is een 
docent Frans die een hele lessenserie maakte 
rondom de Franse Netflix-serie Lupin.”

Filmeducatiecoach
Jolijn en haar collega’s van Filmhub 
Noord vinden dat elke leerling toegang 
moet hebben tot filmeducatie en goede 
films. “In het noorden zijn lang niet overal 
filmhuizen, filmtheaters of filmdocenten. 
Daarom bedachten we het project 
‘Filmeducatiecoach’. We koppelen een 
filmcoach aan een filmhuis dat ambities 
heeft op het gebied van filmeducatie. Een 
jaar lang trekken ze samen op en kijken ze 
hoe ze een duurzame impuls kunnen geven 
aan filmeducatie op scholen. Het gaat 
om blijvende relaties tussen filmhuis en 
onderwijs, om een groei in deskundigheid, 
om het opzetten van een netwerk. Hoe dat 
er in de praktijk uitziet, is steeds verschillend. 
In Winschoten doen ze het anders dan in 
bijvoorbeeld Ooststellingwerf.”

Ook Filmhuis Emmen doet mee aan dit 
project. Tijdens een kennismakingsgesprek 
zagen Jolijn en haar collega Marieke Satter 
van Kunst en Cultuur het enthousiasme voor 
filmeducatie bij Filmhuis Emmen. “We vinden 
het geweldig dat Filmhuis Emmen besloot om 
mee te doen! We koppelden het filmhuis aan 
filmcoach Ester Kroezenga, zij is al actief in 
de gemeente Emmen. Ik ben heel benieuwd 
wat deze samenwerking gaat opleveren. Ik 
ben tevreden als het filmeducatie-vuur breed 
gedragen wordt binnen het hele Filmhuis, 
als het onderwijs Filmhuis Emmen kent en 
andersom en als er wordt samengewerkt 
binnen een mooi netwerk in de regio. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!”

Filmhub Noord bestaat uit zes kernpartners 
in Groningen, Friesland en Drenthe: stichting 
Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, 
Film in Friesland, Forum Groningen en 
Internationaal Filmfestival Assen. Het is één 
van de zes filmhubs in het land. Iedere hub is 
een knooppunt voor alles wat je nodig hebt 
voor filmeducatie. Doelgroep: onderwijs, 
filmdocenten, filmfestivals, filmtheaters, 
lerarenopleiders en instellingen voor kunst en 
cultuur.

www.filmeducatie.nl/hub-noord

“Filmeducatie is 
belangrijker dan ooit. 
Kinderen en jongeren 
omringen zich de hele 
dag met film. Ze kijken en 
maken films en filmpjes, 
onder schooltijd en 
daarbuiten.” 

Filmeducatie en 
Filmhuis emmen 
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door Bruno Tideman
Vanaf de eerste film op 11-11-1996 bracht 
Filmhuis emmen een programmaboekje uit. 
die film was ‘Zusje’ (1995) van robert Jan 
westdijk met onder andere Kim van Kooten 
en roeland Fernhout. 

Het eerste programmaboekje kondigde zes 
films aan. Er was één keer per week een 
voorstelling in de Eurobioscoop in De Wei-
ert. De omslagen van de eerste vier boek-
jes – vanaf nummer 2 werd al van ‘boekje’ 
gesproken – waren oranje en de volgende 
was paars. Ze bestonden uit door midden 
geknipte A3-posters die als pr-activiteit voor 
het filmhuis waren gedrukt. Het Filmhuis was 
een succes en het vijfde boekje kondigde al 
elf films aan. 

Blauw
Het zesde boekje (november 1997) had de 
omslag met de vertrouwde, intens blauwe 
kleur. Zo nu en dan stond er een advertentie 
in, een vermeldenswaardige aankondiging of 
een voordeelbon. In 1998 kwamen de eerste, 
meestal kleine en altijd zwartwit, foto’s in het 
boekje. De tekst bij de aankondiging was 
lang, zeker vergeleken bij de tekstjes in de 
boekjes van tegenwoordig. 

voorUiT
De jaren erna veranderde er weinig. De 
teksten werden langzaamaan iets korter, er 
kwamen meer en grotere foto’s bij bijna elke 
film. Op initiatief van het Filmhuis en andere 
culturele instellingen werd vanaf september 
2006 het voorUIT-magazine gelanceerd. 
Gedrukt op verantwoord, niet-glossy papier 
en in kleur. In de eerste periode publiceer-
den we ons programma zowel in het blauwe 
boekje als in de voorUIT. Vanaf 2007 stopte 

deze dubbele presentatie en bleef alleen het 
voorUIT-magazine over. Dit werd ons door de 
abonnees niet bepaald in dank afgenomen. 
Het einde van het blauwe boekje? Dat zagen 
ze niet zitten. Nog in 2007 veranderde het 
voorUIT-magazine in een qua inhoud beperk-
tere activiteitenladder. Daarmee kreeg het 
blauwe boekje een nieuwe kans en herrees 
het als een fenix uit de as. 

Twee films per week
In januari 2006 verhuisde Filmhuis Emmen van 
de Eurobioscoop in de Weiert naar de nieuwe 
bioscoop Utopolis aan het Westeind. Er trad 
een relatief stabiele periode in. Seizoen 2007-
2008 begon met de langwerpige blauwe 
boekjes. De teksten werden korter, de foto’s 
beter en de films werden geïntroduceerd met 
een kernachtige zin boven de eerste foto. 
Begin 2008 breidden we de vertoning uit tot 
twee keer per week (maandag en woensdag).

Folderprogramma
Ondertussen had de digitalisering allerlei 
processen eenvoudiger, sneller, goedkoper en 
beter gemaakt. Moest Filmhuis Emmen daar 
ook niet in mee? Veel Filmhuizen zijn afgestapt 
van papieren informatie, maar wij vinden het 

nog steeds van belang om een fysiek pro-
grammablad te hebben. Het werd financieel 
haalbaar om het programma in kleur te laten 
drukken. Het blauwe boekje werd vervangen 
door een uitvouwbare A5-folder, een ontwerp 
van onze huisontwerper Gerard Alberts.
Vanaf januari 2017 kregen we de mogelijkheid 
voor een derde vertoningsavond. De dinsdag 
kwam erbij en daarmee een tweede film per 
week. De folder was te klein voor het uitge-
breide programma en werd omgevormd tot 
een boekje met 12 pagina’s - een format dat 
we nog steeds gebruiken. Ook de andere ac-
tiviteiten, zoals de vertoningen in het Rensen-
park en het CBK kunnen we hierin kwijt.

nieuwe huisstijl
Mede ter gelegenheid van het vijfentwin-
tigjarig bestaan besloten we de huisstijl van 
Filmhuis Emmen te vernieuwen. We nemen af-
scheid van de standaard blauwe kleur en het 
tempeltje. Het is radicaal anders en dus wel 
even wennen, maar we zijn er heel blij mee! 
We hopen dat ook bezoekers het nieuwe logo 
snel verbinden aan Filmhuis Emmen.

Meer over de nieuwe huisstijl leest u op 
pagina 30.

Ma 22 augustus 20.15 uur
Wo 24 augustus 19.00 uur

Ma  29 augustus 20.15 uur
Wo 31 augustus 19.00 uur

Ma 05 septeMber 20.15 uur
Wo 07 septeMber 19.00 uur

DonDerDag 1 septeMber 
aanvang: 21.00 uur

Ma 12 septeMber 20.15 uur
Wo 14 septeMber19.00 uur

BELgICA
EL ABRAZO DE LA 
SERPIENTE MEN & CHICKEN

LE TOUT NOUVEAU 
TESTAMENT ELLE

Belgica vertelt het ruige verhaal van de broers 
Frank en Jo, die samen een café runnen. Jo is 
een twintiger met artistieke ambities. Frank 
is zowel in leeftijd als fysiek zijn meerdere en 
eigenaar van een autohandel. De broers beslui-
ten een café te beginnen en al snel wordt café 
Belgica dé hotspot van het nachtleven. De ge-
legenheid groeit uit van een bruine kroeg naar 
een swingend rockcafé dat pas tegen daglicht 
sluit. De extatische sferen spatten van het doek 
met kolkende muziek van de Belgische groep 
Soulwax en andere formaties.
Als Frank ontspoort, ziet Jo ook zijn idealen in 
rook opgaan; de neergang van het café is een 
feit. De broers komen steeds feller tegenover 
elkaar te staan. Van de drie hoofdrolspelers – 
Frank, Jo en de muziek – blijft alleen de muziek 
overeind. De film kreeg de prijs voor beste 
regie op het laatste Sundance Film Festival.

Een adembenemende odyssee door het hart 
van de Amazone. Twee ontdekkingsreizigers op 
zoek naar een bijzonder geneeskrachtige plant 
trekken drie decennia na elkaar met dezelfde 
sjamaan door het Colombiaanse oerwoud. De 
zilverige zwartwitopnamen tonen zowel de 
schoonheid van de natuur als haar destructie 
door hebberige kolonisten.
El abrazo de la serpiente vertelt het verhaal 
van de doodzieke Duitse ontdekkingsreizi-
ger Theo. Hij laat zich anno 1909 door het 
Amazonegebied gidsen door medicijnman 
Karamakate, op zoek naar het zeldzame, 
geneeskrachtige kruid Yakruna. In hun spoor 
volgt 31 jaar later een andere wetenschapper, 
op zoek naar hetzelfde kruid èn een droom. 
Twee wonderbaarlijke ontdekkingstochten 
worden zo verweven tot een beeld over de 
ontwikkeling van de oorspronkelijke bewoners, 
in een in fraai zwart-wit geschoten jungle. 
oscarnominatie voor beste niet-Engelstalige 
film.

Twee broers zoeken hun biologische vader in 
deze mysterieuze en hilarische, filosofische en 
absurdistische griezelkomedie. Ze vertrekken 
naar een eiland voor de Deense kust. In het 
huis waar hun vader verblijft krijgen ze alles-
behalve een hartelijk welkom. Gabriel en Elias 
zijn namelijk niet de enige kinderen van hun 
biologische vader. Ze worden op uiterst geweld-
dadige wijze de deur gewezen. De mannen 
laten zich niet kisten en proberen wanhopig 
een weg te vinden om binnen te komen en zo 
antwoorden op hun verleden te vinden.
Als een volleerd goochelaar smokkelt Jensen 
filosofische kwesties omtrent familie en af-
stamming zijn film binnen. De film is niet voor 
teerhartige zielen, maar wie verder kijkt ont-
dekt een genuanceerde film over wat mensen 
nu precies zo menselijk maakt.
Scoorde hoog bij het publiek op het 
International Film Festival rotterdam.

God bestaat, hij woont in een driekamerap-
partement in Brussel, samen met zijn vrouw 
en zijn dochter Ea. Ze hopen dat zoon JC ooit 
ook weer zijn plaats inneemt in het gezin. Gods 
werkkamer is een rokerige ruimte met voor 
elke aardbewoner één dossier. Hij regelt alles 
op aarde. Hij schept er genoegen in de zaken 
wat ongemakkelijk te maken, en dit met fors 
leedvermaak, op het sadistische af. Zijn dochter 
grijpt in. Ze hackt zijn computer en stuurt alle 
stervelingen hun sterfdatum. Een actie die 
grote gevolgen heeft voor durfals, piekeraars, 
moordenaars, kortom, voor de hele mensheid. 
Zelf begeeft Ea zich hierna onder de mensen. 
om de schade te herstellen, moet God zelf 
vervolgens ook de straat op.
De film speelt met de fundamenten van het 
Christendom, maar wordt nergens blasfemisch. 
Het is een humoristische filosofie over wat er 
kan gebeuren als je weet wanneer je voorbe-
stemd bent te overlijden (en je tot die tijd dus 
onsterfelijk bent), maar niet weet waar en hoe 
je aan dat einde komt.

De Franse film ‘Elle’ is een zwarte komedie, 
thriller, familiedrama, vrouwenportret en 
een studie over omstreden lustgevoelens. 
Verhoeven zet meteen alles op scherp met een 
verkrachting die al in de eerste scène van Elle 
plaatsvindt. Eerst zijn er alleen geluiden, daarna 
de beelden.
Michelle, eigenaresse van een videogamebe-
drijf (een uitmuntende vertolking van Isabelle 
Huppert), doet geen aangifte, maar gaat zelf 
op zoek naar de dader. Zij is geïntrigeerd door 
wat haar is overkomen, bijna opgewonden. 
Verhoeven vertelt dit verhaal voor zijn doen 
opmerkelijk subtiel. Het is het psychologische 
spel dat in Elle de toon zet. Michelle verwerkt 
alle tegenslagen met een soort olijkheid die af 
en toe heel geestig is. Hoe zij mannen op hun 
nummer zet – soms snoeihard, soms terloops 
– is ronduit hilarisch. Elle is een vitale, verma-
kelijke, ongemakkelijke film die nog lang na 
zoemt.

Regie: Felix van groeningen 
België/Frankrijk 2015, 127 min.
Met: Stef Aerts, Tom Vermeir, e.a.

Regie: Ciro guerra
Colombia/Venezuela/Argentinië 2015, 125 min.
Met: Nilbio Torres, Antonio Bolivar, Jan Bijvoet, 
Brionne davis, e.a.

Regie: Anders Thomas Jensen
denemarken / duitsland 2015, 104 min.
Met: Mads Mikkelsen, david dencik, Nicolas Bro, e.a.

Ma 19 septeMber 20.15 uur
Wo 21 septeMber 19.00 uur

LIZA, THE FOX-
FAIRY

Liza is een eenzame, wereldvreemde jonge 
vrouw, die anno 1960 in Budapest haar laatste 
patiënt verzorgt. Eigenlijk wil ze wel verliefd 
worden en is ze op zoek naar een vriendje. 
Liza heeft een Japan-obsessie, maar haar enige 
contact met Japan is via de geest en muziek 
van een al overleden Japanse popzanger. Als ze 
uiteindelijk aan het daten slaat, blijkt de een 
na de andere mannelijke belangstellende het 
loodje te leggen. De politie houdt haar in de 
gaten. of is haar Japanse vlam misschien de 
oorzaak? Is ze zelf misschien de vossenfee, een 
boosaardige demon uit de Japanse folklore? 
Een sympathieke film en een surrealistisch, mu-
zikaal sprookje; lichtvoetig absurd en donker-
komisch. Liza won onderscheidingen op onder 
meer het Imagine Film Festival in Amsterdam 
en werd een hit in thuisland Hongarije.
 
Voorfilm:‘Edmond’ van de Nederlandse Nina 
Ganz. Ze kreeg er een Bafta, de belangrijkste 
Britse filmprijs, voor.

Regie: Károly Ujj Mészáros.
Hongarije, 2015, 98 min.
Met: Mónika Balsai, david Sakurai, e.a.

Regie: Jaco van Dormael
België, 2015, 113 Min.
Met: Benoït Poelvoorde, Pili Groyne, Catherine 
deneuve, e.a.

Regie: Paul Verhoeven
Frankrijk/duitsland/België
Met: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne 
Consigny, Charles Berling, e.a.

Ma 26 septeMber 20.15 uur
Wo 28 septeMber 19.00 uur

Ma 03 oktober 20.15 uur
Wo 05 oktober 19.00 uur

HIgH-RISE THE RED TURTLE

Dokter robert Laing neemt zijn intrek in 
een luxueus flatgebouw (een metafoor voor 
onze samenleving) en zoekt aansluiting bij 
de woongemeenschap aldaar. Een buiten-
wereld is niet meer nodig; de flat is van alle 
gemakken voorzien. Het is een autonome 
gemeenschap geworden. In de loop van de 
tijd ontdekt Laing de complexe klassenver-
houdingen tussen de verschillende verdie-
pingen. Geheel bovenin wonen de vermo-
genden, onder andere de architect van het 
gebouw. Zij baden in weelde. De onderste 
verdiepingen worden bevolkt door de minder 
bedeelden. Laing woont er tussenin. Door 
de lokale omstandigheden ontstaat een op-
stand van de have-nots tegen de have’s. Een 
klassenstrijd met desastreuse, hysterische en 
post-apocalyptische gevolgen.
High-rise is verfilmd naar de gelijknamige 
roman van J.G.Ballard uit 1975 die handelt 
over de klassenstrijd in een flatgebouw. Het 
is de eerste boekverfilming van het echtpaar 
Ben Wheatley en Amy Jump. Van hen ver-
toonden we eerder Sightseers (juni 2013).

De film opent met het aanspoelen van de 
hoofdpersoon op een onbewoond eiland. Er 
is water en voedsel genoeg, maar hij is heel 
alleen. De woordeloze film volgt hem terwijl 
hij van het eiland probeert te ontsnappen, 
maar hij wordt gedwarsboomd door een 
rode schildpad. Als hij na zijn beproevingen 
is opgekrabbeld, denkt hij in de verte een 
vrouwenlichaam te zien; het hele eiland lijkt 
een slapend lichaam. The red Turtle gaat over 
familiebanden, afscheid, de cyclus van leven 
en dood. We wandelen door droomlandschap-
pen, raken los van de zwaartekracht, en 
wie weet is het gezin dat de man sticht een 
herinnering of delirium. Wroeging, wanhoop, 
berusting, vertrouwen, het is een wonder dat 
zulke complexe gevoelens uit zulke simpele 
lijnen ontspruiten. Prachtig om te zien hoe 
grote metaforen en levensvragen tastbaar 
worden als een golf in de vloedlijn, een man 
op een vlot en een rode schildpad. 

Voorfilm: ‘Goodbye’ van Daan Alberts, winnaar 
van de Kunstbende 2016, categorie Film.

Regie: Ben Wheatley.
Engeland, België, 2015, 119 min.
Met: Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons, 
Elisabeth Moss, e.a. 

Regie: Michaël Dudok de Wit
Japan, Nederland, Frankrijk, 2016, 80 min.

openlucht-FilM op De staDsvloer voor ‘De brasserie’ 

ALGEMENE INFORMATIE

Filmhuis Emmen heeft als doel het bevorderen van 
het cinematografisch klimaat in Zuidoost-Drenthe 
en de vertoning van kwaliteitsfilms in het bijzonder.

Filmhuis Emmen
Utopolis Emmen, Westeinde 70 Emmen
Maandag 20.15 uur / woensdag 19.00 uur

Reserveren Kassa Telefoon 0591-668250
Kaartje € 9,00 / abonnementhouders € 7,00
Abonnement € 12,50 per jaar (sept – sept)
Aanmelden 
U wordt abonnee door € 12,50 over te maken naar
Banknr. NL92 INGB 0004 3348 46.
Abonnees krijgen ook korting bij de Asser Filmliga,
in Filmhuis Hoogeveen en Filmliga Stadskanaal.
Overige kortingen bijstandsgerechtigden,
studentenkaart, CJP.

Meer weten?
Met vragen of opmerkingen kunt u op de avond 
van de voorstelling terecht bij de balie van het 
Filmhuis. U kunt ook een e-mail sturen naar 
info@filmhuisemmen.nl.
Postadres: Filmhuis Emmen, Postbus 1041, 
7801 BA Emmen
www.fimhuisemmen.nl | www.utopolis.nl

filmhuisemmen filmhuisemmen

Geef uw e-mailadres door via de website en 
ontvang elke week onze filmmail!

PROGRAMMA

MA 22 EN Wo 24 AUGUSTUS
BELGICA

MA 29 EN Wo 31 AUGUSTUS
EL ABRAZO DE LA 
SERPIENTE

Do 1 SEPTEMBEr
oPENLUCHTFILM
LE TOUT NOUVEAU 
TESTAMENT

MA 5 EN Wo 7 SEPTEMBEr
MEN & CHICKEN 

MA 12 EN Wo 14 SEPTEMBEr
ELLE

MA 19 EN Wo 21 SEPTEMBEr
LIZA, THE FOX-FAIRY
VoorFILM: EDMoND

MA 26 EN Wo 28 SEPTEMBEr
HIGH RISE

MA 3 EN Wo 5 oKToBEr
THE RED TURTLE
VoorFILM GooDBYE

MA 10 EN Wo 12 oKToBEr
LOVE & FRIENDSHIP

MA 17 EN Wo 19 oKToBEr
EEN MAN DIE OVE HEET

FILMprograMMa
van 22 augustus t/M 
19 oktober 2016

www.filmhuisemmen.nl

Ma 10 oktober 20.15 uur
Wo 12 oktober 19.00 uur

LOVE & FRIENDSHIP

Love & Friendship is de ironische titel van 
deze opgewekt-venijnige liefdessatire, geba-
seerd op Jane Austens nooit eerder verfilmde 
brievennovelle Lady Susan. Susan is de 
gehaaide, knappe weduwe Susan Vernon, 
die het leven van iedereen in haar omgeving 
op vileine wijze opschudt. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, 
zegt men. Maar hoeveel slechte verhalen 
reginald De Courcy ook gehoord heeft over 
Lady Susan Vernon, hij valt als een blok 
voor haar charmes. Lijdzaam moet zijn 
zus Catherine toezien hoe reginald wordt 
ingepalmd door de veel oudere weduwe, 
die bekendstaat om haar manipulatieve en 
overspelige gedrag en die slimme plannetjes 
bekokstooft met haar Amerikaanse harts-
vriendin Alicia. Whit Stillman geeft het oer-
Britse verhaal een frisse, bruisende impuls. 
Een vileine, uptempo kostuumfilm waar het 
plezier van afspat. Fris geacteerd, geestig 
geschreven.

 

Regie: Whit Stillman
Ierland, Nederland , Frankrijk , VS, 2016, 94 min. 
Met: Kate Beckinsale, Chloe Sevigny, Xavier 
Samuel, Stephen Fry, e.a.

EEN MAN DIE 
OVE HEET

ove is 59 jaar oud, weduwnaar en hij is 
recent zijn baan kwijt geraakt. Hij rijdt in een 
Saab en is de mopperkont van de buurt. Die 
buurt is een idealistisch, autoluw woonerfje 
uit de jaren 70 en ove ziet streng toe op 
het naleven van de regeltjes en waar nodig 
spreekt hij de zondaars aan. Er is een reden 
waarom hij zijn buurtgenoten op deze manier 
op afstand houdt, maar die reden houdt hij 
voor zichzelf. Zijn bleke leven krijgt echter 
weer kleur als hij nieuwe overburen krijgt. 
De buurvrouw is zwanger en het gezinsleven 
daar is wat chaotischer, en als ze dan ook nog 
per ongeluk de inhoud van zijn brievenbus 
te zien krijgen, ontstaat een onverwachte 
vriendschap.
Een vermakelijk melodrama naar de gelijk-
namige roman van Fredrik Backman over het 
burgerlijk en sterk geïndividualiseerd Zweden. 
over een mopperkont die je eigenlijk best 
graag als buurman zou willen hebben.

 

Regie: Hannes Holm.
Zweden, 2015, 116 min.
Met: Rolf Lassgård, Zozan Akgün, Ida Engvoll, e.a.

Ma 17 oktober 20.15 uur
Wo 19 oktober 19.00 uur
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‘Houdt het dan nooit op?’

‘Houdt het dan nooit op?’

Mooii kiek’n! 

REINT WIERINg
ABoNNEE SINdS 2005

“Ik ben al filmfan vanaf mijn 8e. Als jongen 
keek ik veel en graag naar westerns. The 
Wild Bunch van regisseur Sam Peckinpah is 
nog steeds een van mijn favoriete films, net 
als Once Upon a Time in the West. Ik ga bijna 
altijd naar de voorstelling van het Filmhuis 
Emmen, maar daarnaast ook naar films in 
Utopolis of Forum Groningen. Ik heb een heel 
brede smaak, ik houd bijvoorbeeld van Elia 
Kazan, Woody Allen, Quentin Tarantino en Paul 
Verhoeven, maar ben ook benieuwd naar De 
GVR van Steven Spielberg. Thuis kijk ik geen 
films. Daar krijg je nooit de ervaring van het 
grote doek en – voor mij misschien wel het al-
lerbelangrijkste – het goede geluid. Film is een 
prachtig medium. De muziek, mooi scenes, de 
interactie tussen mensen, close ups van gezich-
ten... Het kan me echt ontroeren.”

De film die iedereen gezien moet hebben? 
“Wat een moeilijke vraag! Vooruit: Once upon 
a Time in the West van Sergio Leone, met de 
prachtige muziek van Ennio Morricone.”

Filmhuis emmen begon op de 11e van 
de 11e, dit jaar 20 jaar geleden, met 
de film Zusje van robert Jan Westdijk 
(met o.a. kim van kooten). We gaan 
dit jubileum komend filmseizoen op 
verschillende manieren vieren. 

Zo plaatsen we in onze brochure en op 
onze website een serie korte interviews 
met abonnees van het Filmhuis Emmen. 
Als eerste in deze serie Mooii Kiek’n! 
komt filmliefhebber reint Wiering aan 
het woord. 

ook zijn we in overleg met filmopleidin-
gen om te zien of we kunnen samen-
werken met studenten. Verder gaan we 
een speciale activiteit voor onze abon-
nees organiseren. Uiteraard houden we 
u op de hoogte van de jubileumactivi-
teiten via de website, Facebook en onze 
programmabrochure. 

om alvast in de agenda te noteren: 
zondag 13 november organiseren 
we een feestelijke middag / avond om 
onze verjaardag samen met abonnees 
te vieren! Nadere info volgt.

20jAAR

film 
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29 AUGUstUs – 25 OKtOBER

filmhuis 
emmen

2022

25 jaar 
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door Elke Beekman

eddy Terstall (1964) is een van nederlands 
meest succesvolle regisseurs en scenario-
schrijvers. Hij heeft een scherp oog voor de 
subculturen om hem heen. door die in beeld 
te brengen, vertelt hij het verhaal van zijn 
(en onze) tijd. “noem het zedenschetsen”, 
zegt hij als we hem spreken op een winderige 
voorjaarsdag bij hem thuis in de Jordaan. 
Kroon op zijn werk wordt de serie Het Land 
van Johan, waar hij momenteel met erik 
wünsch aan werkt. Maar daarover later 
meer. 

Terstall maakte films over de Nederlandse 
filmwereld (Boekverfilming), over politiek (Vox 
Populi) en over de worstelingen van mensen 
met het leven en de liefde (Hufters en Hofda-
mes, Rent a Friend, DEAL, Meet me in Venice, 
Alberta). Met zijn tot nu toe grootste succes, 
Simon, wilde hij laten zien hoe we in Neder-
land omgaan met de dood, seksualiteit en de 
rechtstaat. 

Lohues
In de 25 jaar dat Filmhuis Emmen bestaat, 
was Terstall regelmatig te gast. Altijd ver-

toonde het Filmhuis zijn nieuwste film en hij 
was nooit te beroerd om de trein naar het 
noorden te pakken om die toe te lichten. De 
band met het noorden werd verder versterkt 
toen Daniël Lohues de muziek componeerde 
voor zijn film Alberta (2017). De mannen ken-
den elkaar van de vriendengroep rondom de 
band Van Dik Hout, vertelt Terstall. “Ik heb 
wel eens een uitvoerige cultureel-historische 
rondleiding door Zuidoost-Drenthe van Daniël 
gekregen. Hij weet heel veel over de streek en 
de taal.” Alberta gaat over Freek, een man 
met een stevige midlife crisis. Hij is getrouwd, 
maar reist met zijn jonge vriendin Alberta 
af naar de gelijknamige provincieplaats in 
Canada. Terstall vond Daniël Lohues de man 
bij uitstek om de filmmuziek te componeren. 
“Daniël heeft een voorliefde voor Noord-
Amerika, voor het land en ook voor de muziek. 
Bovendien speelt het zich af op het platte-
land van Canada, waar ook nog familie van 
hem woont.”

En dus toog Terstall met het script naar Erica. 
“Daniël las het en kwam meteen al met een 
muzikaal thema en wat akkoorden. Dat 
moest ook met een bepaalde gitaar, een hele 
oude, want die had het specifieke geluid dat 
hij wilde horen. Dat was nog voordat de film 

er was. Toen we gingen filmen, hadden we 
dus al een idee van de muziek en het tempo 
daarvan. Soms gaat het andersom, dan gaat 
de componist aan de slag als de eerste, ruwe 
montage er ligt. Dat werkt ook. Het is net van 
welk kant je het aanvliegt.”

Talen
Terstall groeide op in de Jordaan, waar hij 
nog steeds woont. “Mijn ouders hadden een 
kruidenierswinkel waar ook veel studenten 
kwamen. Dat werden vaak een soort vrien-
den. Nadat mijn ouders uit elkaar gingen, 
ontmoette mijn moeder mijn Duitse stiefvader. 
Hij kon goed voetballen, dat vond ik natuur-
lijk heel stoer. Hij was een echte hippie, maar 
wel een hippie met discipline. De joints lagen 
keurig op een rij en de Boeddhabeelden 
stonden in het gelid. Hij was een overtuigd 
sociaaldemocraat. Hij wilde bijvoorbeeld 
geen uitkering aanvragen, want hij vond dat 
je mee moest helpen het land op te bouwen. 
Via hem las ik boeken van Hesse, Hermann 
H, Böll, Tucholski en anderen. We keken naar 
films van Schlöndorff en Fassbinder, naar se-
ries als Berlin Alexanderplatz. Er kwamen veel 
hippies bij ons thuis, uit alle windstreken, vaak 
was de voertaal Engels. Veel van hen gingen 
met de ‘Magic Bus’ via Pakistan en Afghani-
stan naar India en Nepal, toen een populaire 
route. Als ik in bed lag, hoorde ik verhalen 
over Peshawar, Goa, Afghanistan en andere 
oorden. Heel lang associeerde ik Afghanistan 
met hasj en Jimi Hendrix. In de winter ging ik 
naar mijn biologische vader in Italië. Daar zat 
ik tussen de communisten. Samen zingen bij 
het kampvuur. Avanti Populi! Als kind kreeg ik 
dus veel talen mee, daar heb ik altijd voor-
deel van gehad.”

Cameraman
Na de middelbare school wist Terstall niet zo 
goed wat hij zou gaan doen. Via een kennis 

van zijn ouders ging hij aan de slag bij re-
clamebureau PMS in Amsterdam. “De letters 
staan voor Prins, Meijer, Stamenkovic. Het was 
een heel bekend bureau in die tijd, ze wonnen 
echt alle prijzen. Ik begon als assistent van 
die grote namen. Ik vond het niet echt leuk 
werk, maar af en toe werd er een tv-commer-
cial opgenomen. Dat vond ik veel interessan-
ter dan op kantoor nadenken over tandpasta 
of waspoeder. Ik stopte bij het reclamebureau 
en werd freelance licht-assistent. Als assis-
tent val je onder de hoofdbelichter en die valt 
weer onder de cameraman. De logische stap 
voorwaarts voor een belichter was came-
raman worden. Dat was mijn doel. Dat was 
begin jaren tachtig, ik was twintig.

Als assistent-belichter leerde ik steeds meer 
over film. Je kijkt mee met de regisseur en 
weet zo wat camerahoeken zijn en wat je 
moet doen om een bepaald shot te krijgen. 
Ik deed veel klussen voor het lichtverhuur-
bedrijf van Stan Schram. Op een gegeven 
moment, ik was een jaar of 25, stelde hij me 
voor aan een klant met de woorden: ´Dit is 

de zedenschetsen 
van eddy Terstall

Eddy Terstall op bezoek bij 
Filmhuis Emmen vanwege 
de vertoning van Vox 
Populi. Voorste rij van links 
naar rechts: bestuursleden 
Bruno Tideman, Pauline 
Tideman, Anneke van den 
Heuvel, regisseur Eddy 
Terstall, voorzitter Kees 
Groenevelt, wethouder 
Ton Sleeking. Achterste rij 
links naar rechts: be-
stuursleden André Verduin, 
Jeroen van Strien, Michel 
Markx. 
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Eddy Terstall, dat wordt een van de bekend-
ste regisseurs van Nederland.’ Nadat de klant 
weg was, zei ik tegen Stan: ‘Regisseur, daar 
hebben we het nooit over gehad!’  ‘Jawel’, 
zei Stan, ‘Jij wordt regisseur. Jij bent veel te 
eigenwijs voor alleen maar cameraman. Maar 
je hebt geen idee over hoe de wereld in el-
kaar zit. Je moet je kennis bijspijkeren en dan 
moet je scenario’s gaan schrijven.’ Heel braaf 
ben ik toen politicologie gaan doen. Na twee 
jaar ben ik daarmee gestopt om films te gaan 
maken.”

Creatieve autonomie
In 1992 maakt Terstall zijn eerste film, Tran-
sit. “Dat was geen goede film, maar dat viel 
gelukkig niet op. Ik had wel verstand van het 
technische deel, maar ik had nog nooit met 
acteurs gewerkt. Transit kreeg wel een pu-
blieksprijs in Sao Paolo, Brazilië. Ik mocht mijn 
tweede film maken, Walhalla. Dat was ook 
een slechte film en dat viel wel op. Het was 
ook te groot, iedereen had er wat over 
te zeggen. Ik had geen creatieve autonomie. 
Ik bedacht dat ik het misschien wat dichter bij 
mijn eigen generatie moest houden.

De film Zusje (1996) was een inspiratie voor me. 
Heel verfrissend, anders en met weinig geld 
gemaakt. Regisseur Robert Jan Westdijk zei 
tegen me: ´Dat moet jij ook gaan doen! Ge-
woon, met vrienden voor de camera, dan kun 
je precies doen wat je zelf wilt.’ Zo hebben we 
Hufters en Hofdames gemaakt. Het was een 
film over onze generatie, dus dat is makkelijk 
vertellen. We geloofden er in. In tien dagen 
maakten we de film, vanuit de kroeg van mijn 
moeder. Het was vooral ontspannend om al-
les zelf te kunnen bepalen. We kregen 25.000 
gulden van de Postbank, dat was het bud-
get. De film is goed ontvangen en best vaak 
verkocht, maar we hebben er nooit een cent 
van gezien.

Meteen daarna schreef ik Rent a Friend, over 
een kunstschilder die zichzelf verhuurt als 
huisvriend. We kregen wel wat geld van het 
Filmfonds, maar in Nederland moet je dan 
ook een omroep vinden die mee wil doen. Dat 

lukte niet. Ik heb het drie jaar geprobeerd en 
pas de laatste keer was het raak. Dat kwam 
ook omdat ik ondertussen doorging met het 
maken van andere films, waaronder Boek-
verfilming in 1999. Boekverfilming kreeg goede 
recensies en won zelfs een Gouden Kalf. Toen 
had ik voldoende geloofwaardigheid en kon 
ik in 2000 eindelijk Rent a Friend maken. De 
film werd goed ontvangen. We verdienden er 
niets aan, maar zijn met beide films wel veel 
op reis geweest langs de festivalcircuits over 
de hele wereld.” 

robert de niro
Zijn grootste succes tot nu toe, is Simon 
(2004). “De film gaat over een snel aftakelen-
de hoofdpersoon die een neef heeft met een 
coffeeshop in Thailand. Dat verhaal gebruik 
ik om thema´s als homofobie, drugsbeleid en 
euthanasie aan te snijden.” Grote thema’s, 
maar zoals in alle Terstall-films, valt er ook 
in Simon veel te lachen. “Ik kreeg snel geld 

van het Filmfonds en gelukkig wilde de VPRO 
meedoen. Toen konden we beginnen.”

Op het Nederlands Film Festival 2004 won 
Simon Gouden Kalveren voor Beste lange 
speelfilm, Beste regie, Beste acteur (Cees 
Geel) en de Publieksprijs. Ook op het Tribeca-
filmfestival in New York (in 2001 opgericht door 
onder andere Robert De Niro) viel de film in 
de prijzen. Hoofdrolspeler Cees Geel won de 
award voor beste acteur. Geel was niet bij 
de prijsuitreiking, maar Terstall wel. “Robert 
de Niro vond het jammer dat Cees er niet 
was en vond het goed als ik hem zou bellen. 
Dus ik belde Cees en gaf de telefoon aan 
De Niro. Cees dacht dat ik een geintje met 
hem uithaalde en verbrak de verbinding. ´The 
guy hung up on me!´, aldus De Niro. En toen: 
´That´s what I would do!´. De Niro zei dat Cees 
de award moest gebruiken als ticket voor 
Hollywood. Maar Cees was een echte familie-
man, zijn ouders leefden nog, het paste niet. 
Ik herken dat heel erg. Ik kom ook uit zo’n ar-
beidersmilieu waar familie heel belangrijk is. Ik 
zou voor geen goud in Amerika willen wonen 
en ik heb ook nooit enige ambitie gehad om 
naar Hollywood te gaan.”

Links en rechts
In 2008 maakte ik Vox Populi, samen met de 
VPRO. Het was de eerste film waar ik volledig 
budget voor kreeg, inclusief salaris. Inmiddels 
was ik actief binnen de PvdA. Ik kwam in al-
lerlei commissies en dacht mee met campag-
nes. Met mijn oom – ik woon helemaal boven 
in dit pand, hij woont beneden – praatte ik 
vaak over politiek. Hij was altijd argwanend 
als het over politici ging. Ik ging wel eens met 
PvdA’ers bij hem op bezoek. Dan vond hij 
altijd dat ze toch best meevielen, die politici, 
als je met hen praatte. Zo kwam ik op het 
idee voor Vox Populi. Wat gebeurt er als een 
correcte politicus van de grachtengordel in 
aanraking komt met de volkse logica uit de 
Jordaan? Die milieus wilde ik samen laten 
vallen. De politieke partijen had ik verzon-
nen, maar voor de rest gebruikten we echte 
kranten en tv-programma’s. Zelfs het NOS-
Journaal deed mee. Dat werkte goed, het 

20 jaar Filmhuis Emmen,  
voorpremière van de 
film Alberta: regisseur 
Eddy Terstall en Daniël 
Lohues, componist van de 
filmmuziek, kwamen op 
bezoek.
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hele beeld klopte. We kregen mooie recensies 
en hoofdrolspeler Ton Kas won een Gouden 
Kalf. Ik kreeg complimenten van linkse politici. 
‘Goed hoe je dat rechtspopulisme neerzet!’ 
Rechtse politici zeiden: ‘Goed hoe je dat 
linkse populisme laat zien!’. Maar ze betrok-
ken het nooit op zichzelf, haha! 

Lowbudget
Na Vox Populi ging het minder goed. Mijn 
vaste producent, Spaghetti Film, stopte 
ermee en daarmee vielen ook de contacten 
in Hilversum weg. Voor maar liefst zes scripts 
kreeg ik wel geld van het Filmfonds, maar niet 
van de omroep. De films die ik wel maakte, 
zoals DEAL, Meet me in Venice en Alberta 
maakte ik low budget, zonder omroep en dus 
ook zonder salaris. Drie andere scripts waren 
te duur.”

De financiële perikelen leidden ertoe dat 
Terstall de laatste jaren ook scenario’s  in 
opdracht van anderen (mee-)schreef, waar-

onder Gouden Kalf-winnaar Singel 39 en Soof 
3. “Het is natuurlijk heel anders dan werken 
aan je eigen film, maar ik ben er best trots op. 
Ik ben ervoor gevraagd omdat ik het net even 
anders doe dan anderen. Gelukkig kreeg ik 
behoorlijk de vrije hand. En ik heb er ook van 
geleerd. Ik kijk nu bijvoorbeeld scherper naar 
dramatische opbouw van de scenes.”

Kroon op het werk
Singel 39 en Soof 3 droegen er ook aan bij 
dat Terstall en mede-regisseur Erik Wünsch 
de financiering voor hun nieuwste project, Het 
Land van Johan, rond kregen. Streamings-
dienst Videoland gaat de serie produceren 
en uitzenden.  Het land van Johan volgt drie 
families vanaf grofweg 1960 tot en met 2010. 
Ze hebben alle drie een andere culturele 
achtergrond. Belangrijke voetbaltoernooien 
– Terstall is een hartstochtelijk voetbalfan – 
vormen de verbindende schakel tussen de 
verschillende plots.

Uiteindelijk raken mensen en verhalen met 
elkaar verweven en wordt een jongen ge-
boren die familie is van iedereen: de nieuwe 
Johan. “De menselijke verhoudingen zoals die 
zich in de serie ontspinnen, dat is het ware 
multiculturalisme. Alles loopt uiteindelijk door 
elkaar en daar ontstaat dan weer een nieuw 
mens uit. Dat is Nederland. Je eigen cultu-
rele bagage is één ding, maar het is zoveel 
complexer dan dat! Er wordt niets gepro-
blematiseerd. Het is misschien naïef, maar je 
bent van wie je houdt. Ik wil geen stereotypen 
laten zien, maar mensen zoals ze werkelijk zijn. 
Ik wil hun cultuur optekenen. We werken niet 
voor niets intensief samen met schrijvers van 
verschillende achtergronden.”  

De serie wordt de kroon op zijn werk, denkt 
Terstall. “Ik heb nog nooit zoiets goeds ge-
schreven. Alles komt aan bod. Indië, kolonia-
lisme, hippietijd, koude oorlog, kroningsrellen, 
Fortuyn, de bankencrisis, sociale bewegingen. 
De serie is de optelsom van alles wat ik tegen 
ben gekomen in mijn leven.” 

Het Land van Johan is begin 2024 op Video-
land te zien.

“De serie Het Land van Johan is de optelsom van alles wat ik 
tegen ben gekomen in mijn leven.” 

2015 
Euterpe goes Cinema
Filmhuis Emmen vertoonde de 
filmfragmenten, harmonieorkest Euterpe 
speelde de live filmmuziek erbij. 

2016 
Chinatown (Roman Polanski, 1974)
Filmmuseum EYE bracht deze klassieker 
opnieuw en opgefrist uit. Een mooie film 
voor onze  jubileumvoorstelling bij het 
20-jarig bestaan. Joost Broeren-Huitinga 
verzorgde een interessante inleiding.

2014 
Nena, met Abbey Hoes
In 2014 had Filmhuis Emmen een volle zaal 
1 in bioscoop Utopolis met Nena (Saskia 
Diesing). Hoofdrolspeelster en Gouden 
Kalf-winnares Abbey Hoes, opgegroeid in 
Emmen, was bij de voorstelling aanwezig en 
ging na afloop met de zaal in gesprek.

2015
Dag van de 
Mensenrechten
Op of rond de Dag 
van de Mensen-
rechten (10 de-
cember), vertoont 
Filmhuis Emmen een 
film in samenwer-
king met Amnesty 
International. In 
2015 was dat de 
indrukwekkende 
documentaire The 
Look of Silence van 
Joshua Oppenhei-
mer.
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programma filmfestival emmen         28-30 oktober 2022 
Vrijdagavond 28 oktober  
olifantenstal, rensenpark
19.30 uur

eXiSTenZ 

Canada/Verenigd Koninkrijk/
Frankrijk, 1999, 97 min
Regie: David Cronenberg
Met: Jennifer Jason Leigh, 
Jude Law, Ian Holm, Sarah 
Polley, Willem Dafoe e.a.

Een gameontwerper is op de 
vlucht voor een stelletje fana-
tieke anti-eXistenZialisten en 
moet haar eigen spel spelen, 
waarbij de grenzen tussen 
realiteit en virtualiteit verva-
gen.

eXistenZ is een virtual real-
ity game van game-designer 
Allegra Geller (Leigh). Het 
wordt gespeeld met een 
organische spelconsole 
die via een ´bioport´ in de 
ruggenwervel wordt geplugd. 
Een stelletje fanatiekelingen 
wil de manier waarop het 
spel de werkelijkheid vervormt 
en manipuleert, een halt 
toeroepen. Geller en haar li-
jfwacht Ted Pikul (Jude Law) 
ontsnappen aan een aanslag 
en slaan op de vlucht, maar 
haar organische spelconsole is 
gewond geraakt. Er is slechts 
een manier om te weten hoe 
erg het enige exemplaar van 
het spel beschadigd is: door 
het spel te spelen. Ze overtuigt 
Ted mee te doen, maar hoe 
verder hij raakt in het spel, 
hoe meer de grenzen tussen 
realiteit en virtualiteit verva-
gen.

Vrijdagavond 28 oktober
olifantenstal, rensenpark
21.30 uur

GwoeMUL 
(The Host)
Korea, 2006, 119 min
Regie: Bong Joon Ho
Met: Song Kang-Ho, Byun 
Hee-Bong, 
Park Hae-Il e.a.

In Seoel, Zuid-Korea worden 
stedelingen geterroriseerd 
door een gruwelijk monster 
dat in de rivier Han leeft. Een 
mix van zwarte humor, so-
ciale satire, apocalyptische 
maatschappijkritiek en maffe 
slapstick-momenten.

Een paar jaar geleden werd 
er een grote hoeveelheid gif 
in de rivier Han gedumpt. 
Terwijl de inwoners van Seoul 
op de oevers van de rivier van 
hun weekend genieten, blijkt 
dat grote gevolgen te heb-
ben: een monster duikt op 
en valt mensen aan. Als een 
jong meisje door het monster 
wordt ontvoerd, besluit haar 
familie een levensgevaarlijke 
reddingstocht op touw te 
zetten om haar te bevrijden. 
De Filmkrant is duidelijk: “The 
Host is een absolute must 
voor liefhebbers van monster- 
en spektakelfilms. 
En komedies. En familiedra-
ma’s. Beter gezegd: The Host 
is verplichte kost voor iedere 
filmliefhebber.”

 

Zaterdag 29 oktober 
Kinepolis, zaal 3
10.00 uur

in THe Mood 
For LoVe
Hongkong/Fr, 2000, 98 min
Regie: Wong Kar-Wai 
met: Tony Leung, Maggie 
Cheung, Rebecca Pan, Lai 
Chen e.a.

In the Mood for Love is de 
ultieme liefdesfilm, het beste 
bewijs dat de grootste liefdes 
zich vooral tussen hoofd en 
hart afspelen en dat in de 
liefde alles waar is.

De partners van mevrouw 
Chan en meneer Chow 
hebben een verhouding met 
elkaar. Hun vriendschap wordt 
hechter door de gedeelde 
wraakgevoelens en groeit 
langzaam uit tot liefde. 
Met zinderend ingehouden 
adem cirkelt cameraman 
Christopher Doyle om de 
twee levens van de twee 
hoofdpersonen Chow en 
Chan heen. Het doet er dan 
niet zo heel erg veel meer toe 
wie de eerste stap zet, want 
het is al gebeurd. Ze zijn al 
van elkaar gaan houden nog 
voor ze van elkaars bestaan 
wisten. Wong slaagt erin de 
onvervulde liefde sensueel, 
puur en intrigerend op het 
scherm te krijgen.

Zaterdag 29 oktober 
Kinepolis, zaal 3
13.00 uur

MASS 

VS, 2021, 111 min
Regie: Fran Kranz 
Met: Jason Isaacs, Martha 
Plimpton, Ann Dowd, Reed 
Birney e.a.

Beklemmend, psychologisch 
geraffineerd drama waarin 
de ouders van een high 
school shooter tegenover 
de ouders van een van zijn 
slachtoffers komen te staan.

De film speelt zich af in een 
achterafzaaltje van een kerk, 
ergens in Amerika. Aan het 
begin zet een vrijwilliger wat 
stoelen en een tafel neer. 
Verder moet in dat zaaltje 
alles ‘neutraal’ zijn. Elke vorm 
van vrolijkheid of gezelligheid 
leidt de aanwezigen af. De 
vier mensen die binnenkomen 
dragen een grote tragedie 
met zich mee, waar de zoons 
van beide stellen bij betrok-
ken zijn. Een van hen is een 
dader, de ander een slach-
toffer. Maar in hoeverre geldt 
dat voor de ouders? Het hart-
verscheurende Mass is een 
klassieke ‘kammerspiel’, dat je 
door woorden en voortreffelijk 
acteerwerk binnen enkele mi-
nuten vastpakt en vervolgens 
geen seconde meer loslaat.

Zaterdag 29 oktober 
Kinepolis, zaal 3
15.00 uur

MoonAGe 
dAYdreAM
VS, 2022, 135 min
Regie: Brett Morgan 
Met: David Bowie, Ziggy Star-
dust, The Thin White Duke, 
David Jones e.a.
 
Een bedwelmende onder-
dompeling in het universum 
(of eigenlijk de universums) 
van David Bowie.

“Wie is hij? Wat is hij?” Het is 
een vraag die David Bowie 
gedurende zijn hele carrière in 
vele vormen gesteld werd over 
zijn personages. Hij tartte, 
als mens en artiest, defini-
ties en conventies. Moonage 
Daydream bevat nooit eerder 
vertoonde concertbeelden en 
veel van de beste nummers 
van deze fenomenale artiest. 
Het is een audiovisuele ruim-
tereis die de raadselachtige 
erfenis van Bowie belicht, 
maar ook dient als een gids 
voor een zinvol leven anno nu. 
Een genre-overschrijdende 
filmische ervaring, gebaseerd 
op een van de beroemdste 
iconische wereldrocksterren 
aller tijden.

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3
10.00 uur 

deCiSion To LeAVe 

Zuid-Korea, 2022, 138 min
Regie: Park Chan-wook 
Met: Go Kyung-Pyo, Tang 
Wei, Park Hae-Il e.a.

Een thriller, film noir, romance 
in de traditie van Vertigo and 
Basic Instinct.

Een spannend en sensueel 
detectiveverhaal van de 
maker van The Handmaiden 
en Old boy. Met humor en 
melancholie schept Park 
Chan-wook een romantische, 
intrigerende thriller. Als een 
ervaren bergbeklimmer van 
een berg valt en overlijdt, 
verdenkt detective Hae-jun 
de jongere vrouw van het 
slachtoffer van betrokkenheid. 
Ze heeft een duidelijk motief, 
maar ook een sluitend alibi. 
Het biedt een perfect uit-
gangspunt voor een goede 
detective, waarin de nadruk 
niet ligt op wie de misdaad 
heeft gepleegd, maar op hoe 
diegene dat heeft gedaan. 
Detective Hae-jun zoekt naar 
aanwijzingen, niet zozeer om 
de zaak op te lossen, maar 
vooral om zijn hoofdverdachte 
Seo-rae beter te begrijpen.

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3
13.30 uur

HiT THe roAd

Iran, 2021, 93 min 
Regie: Panah Panahi 
Met: Panthea Panahiha, 
Hasan Majooni, Rayan Sarlak 
e.a.

Een gezin rijdt ruziënd, pla-
gend, zingend en rokend 
door Iran. Speels, licht-
absurdistisch, met humor en 
melancholie.

Vanaf de achterbank geeft 
vader (met een gipsbeen) zijn 
zoon rijinstructies. Zijn andere, 
hyperenergieke zoontje, danst 
en springt de auto rond. Er 
wordt gekibbeld over de 
zieke hond in de kofferbak, 
maar vanuit de passagiers-
stoel probeert moeder vooral 
om de stemming luchtig te 
houden. Zwijgzaam stuurt de 
oudste zoon dit onstuimige 
reisgezelschap door weidse 
Iraanse landschappen. 
Vreemde voorvallen, zoals 
met een Turks-Iraanse wiel-
renner en een gemaskerde 
motorrijder houden het span-
nend, maar waar het echt 
om gaat heeft niets met deze 
plot te maken. Een film over 
verwarring, afscheid en onze-
kerheid. Over vertrouwdheid 
en afstand, en aandoenlijk 
onhandige gesprekken. 

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3
15.15 uur

woMAn

Fr, 2019, 105 min 
Keuze van de bezoekers
Regie: Yann Arthus-Bertrand 
& Anastasia Mikova 
Met: Norma Bastidas, Gabri-
ela Melgoza, Virginie Raisson 
e.a.

Wat betekent het om vrouw 
te zijn op deze aardbol?
  
Tweeduizend vrouwen uit 
vijftig landen aan het woord 
in één lange, vloeiende mon-
tage – en toch lijkt het één 
verhaal. Een film voor wie 
vrouw is, vrouw wordt of vrou-
wen wil begrijpen. Getuigenis-
sen van zeer verschillende 
vrouwen, van staatshoofden 
en schoonheidskoninginnen 
tot buschauffeurs. Een film 
over vrouwelijkheid en de 
omstandigheden voor vrou-
wen, die in veel delen van de 
wereld nog verre van ideaal 
zijn. Met als belangrijkste 
vraag: wat betekent het om 
vrouw te zijn op deze aard-
bol?
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een film maakt nergens zoveel indruk als op 
een groot scherm in het donker, weet eric 
van oosterhout, burgemeester van emmen. 

In de jaren tachtig studeerde Van Oosterhout 
Nederlands in Groningen. “We gingen regel-
matig naar de film, zowel in de bioscoop als 
in het filmhuis. We hadden niet zoveel geld en 
voor fl 2,50 konden we naar films van Fassbin-
der, Peter Handke en anderen. Prachtig!” 

Boekverfilmingen
Als literatuurliefhebber is Van Oosterhout niet 
altijd even enthousiast over verfilmingen van 
bekende boeken. “Ik ben een Reve-liefheb-
ber, ik heb alles van hem gelezen. Ik houd 
vooral van zijn bijzondere taal, zijn woorden, 
zijn zinsconstructies. Het is een enorme opga-
ve om dat te vertalen in een film. Wat mij be-
treft is dat dan ook niet gelukt. Sowieso spre-
ken de meeste boekverfilmingen me minder 
aan dan het boek zelf. Een ander voorbeeld: 
De Donkere kamer van Damokles van W. F. 
Hermans. Dat is een prachtig boek, maar de 
film vond ik toch een beetje een platte thriller. 
Het pakt me niet. Dan mis ik de magie van de 
taal, ik ben toch meer een boekenlezer. Maar 
soms is het ook net andersom. Die Blechtrom-
mel van Günter Grass bijvoorbeeld vond ik 
best een mooi boek, maar de film van Volker 
Schlöndorff vond ik echt geweldig.”

de kracht van de bioscoop
Tijdens zijn studie Nederlands koos Van Oos-
terhout als bijvak Japanse letterkunde. “Ik 
was en ben erg geïnteresseerd in de Japanse 
literatuur en cultuur. Ik weet nog dat ik begin 
jaren tachtig naar de film Kagemusha van 
Akira Kurosawa ging. Een film van drie uur 
over een stammenstrijd in het Japan van de 
16e eeuw. Bij die film ontdekte ik de kracht 
van de bioscoop. Het was één groot spekta-

de kracht van 
de bioscoop

29

2
5

 
J

A
A

R
 

F
I

L
M

H
U

I
S

 
E

M
M

E
N

D
E 

O
U

D
E 

D
O

O
S 2017  

Joodse week: SÜSKIND 
In het kader van de Joodse week en de 
herdenking van de razzia op  2 en 3 oktober 
1942, vertoonde Filmhuis Emmen in 2017 de 
film SÜSKIND (Rudolf van den Berg, 2012). 

2017 
Kunstfilms bij CBK Emmen
Sinds 2017 vertonen we 
samen met CBK Emmen 
kunstfilms in De Fabriek. 
Donderdag 23 februari 
2017 was de eerste keer 
met een dubbelvertoning:
’s middags voor de jeugd 
Song of the Sea (Tomm 
Moore, 2014), ‘s avonds 
Finding Vivian Meijer (John 
Maloof, Charlie Siskel, 
2013). 

2017 
Zomerfilmhuis Emmen
In 2017 besloot Filmhuis Emmen de 
zomerstop af te schaffen. Sindsdien draait 
het Filmhuis iedere zomer lekker door met 
films voor thuisblijvers en zomergasten. 

VOOR THUISBLIJVERS 
EN ZOMERGASTEN

FILMHUIS EMMEN DRAAIT DOOR

VOOR THUISBLIJVERS EN ZOMERGASTEN

FILMHUIS 

EMMEN 
DRAAIT 

DOOR
VOOR THUISBLIJVERS EN ZOMERGASTEN

VOOR THUISBLIJVERS EN ZOMERGASTEN
FILMHUIS EMMEN DRAAIT DOOR

VOOR THUISBLIJVERS 
EN ZOMERGASTEN

FILMHUIS EMMEN DRAAIT DOOR

2018 
Samen met Kerngroep 
Regenbooggemeente Emmen
Vanaf 2018 werkt Filmhuis samen met de 
Kerngroep Regenbooggemeente Emmen en 
Stichting LHBT Emmen. We organiseerden 
verschillende filmvoorstellingen, waaronder 
in 2018 Anders (Reinout Hellenthal, 2017) en 
in 2021 The World to Come (Mona Fastvold, 
2020).

 

interview met
burgemeester
eric van oosterhout

kel van kleuren, geluiden en beelden op een 
groot scherm. Ik vond het een schitterende 
film. Als ik die film op TV had gezien, had het 
lang zo´n indruk niet gemaakt, dat weet ik 
zeker. Film kijken in de bioscoop is een enorm 
krachtige ervaring.”

Compliment
Filmhuis Emmen is belangrijk voor de ge-
meente Emmen, zegt Van Oosterhout. “Ik 
ben voor een brede programmering op het 
gebied van cultuur, of het nu gaat om mu-
ziek, theater of film. Het is niet zo moeilijk om 
de grote Hollywood-films te draaien, dus ik 
vind het mooi dat Filmhuis Emmen aandacht 
besteedt aan films die net even anders of 
bijzonder zijn, want ook daar is een publiek 
voor. En of dat nou de ´betere´ films zijn, dat 
weet ik niet. Iedereen moet zelf maar een 
eigen definitie maken van wat dat is. Voor mij 
zijn het films die niet per se gemaakt zijn voor 
een groot publiek of voor de commerciële 
winst. Films die boeien en vermaken, maar die 
ook meerdere lagen hebben en waar je op 
verschillende manieren naar kunt kijken. En 
je neemt er ook nog iets van mee naar huis, 
zoals een nieuw inzicht of een andere blik. 

Filmhuis Emmen heeft dus echt toegevoegde 
waarde voor Emmen. Een groot compliment 
voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ik 
hoop dat Filmhuis Emmen nog heel lang voor 
een groter publiek mooie films zal vertonen.” 
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ontwerper Gerard Alberts van studio 
AlbertsKleve in Assen was vrijwel vanaf 
het begin bij Filmhuis emmen betrokken. 
“Het eerste wat ik voor het Filmhuis 
heb ontworpen, was de omslag voor de 
programmaboekjes. daarvoor gebruikten we 
oude affiches die versneden werden.” Het 
was het begin van een samenwerking die tot 
op de dag van vandaag voortduurt.

Na het idee voor de omslag kwam de vraag 
voor een logo. “Dat is op zich al bijzonder”, 
zegt Gerard, “want meestal krijg je de vraag 
om een huisstijl te ontwerpen waar ook een 
logo bij hoort. Maar zo niet het Filmhuis. 
Kees had zelf al een behoorlijk idee van wat 
hij wilde. Het moest iets worden met een 
tempeltje voor de filmkunst als tiende muze. 
Dat leidde tot het logo van het tempeltje 
met het oogje erin. In al die jaren heb ik één 
keer een kleine aanpassing gedaan door een 
ander lettertype te kiezen, maar verder is er 
niets aan veranderd.”

opfrisbeurt
“Voor mij als ontwerper waren de 
mogelijkheden beperkt. Er was immers 
alleen een logo, er waren geen andere 

toepassingen. Er waren twee varianten: wit 
op blauw of blauw op wit. Met de opkomst 
van Forum voor Democratie raakte het beeld 
ook wat besmet, vond ik zelf. Ik was dan ook 
blij toen het Filmhuis me vroeg of ik wilde 
nadenken over een opfrisbeurt. Aanleiding 
was het 25-jarig jubileum. 

Ik ben daar echt behoorlijk lang mee bezig 
geweest, maar ik kreeg het niet voor elkaar. 
Nadat ik het een tijdje had weggelegd, kreeg 
ik een idee voor een radicaal nieuw logo 
plus huisstijl. Het was gewaagd, want de 
vraag was immers een opfrisbeurt van het 
bestaande plaatje. Maar mijn voorstel viel in 
goede aarde en daar ben ik blij mee.”  

de essentie
Met het nieuwe logo wilde ik terug naar de 
essentie, daarbij geïnspireerd door illustrator 
Mark Kisman. Waar gaat het hier nou om? 
Om Emmen – een filmhuis kan overal zijn - en 
om film kijken. De letter e moest er dus in. 
Door daar heel eenvoudig een oogje aan toe 
te voegen, ontstond het huidige beeldmerk. 

De basiskleur is niet zwart, maar donkerbruin, 
dat is veel warmer. Je kunt kiezen uit 

een nieuwe huisstijl 
voor Filmhuis emmen 

filmhuis 
emmen

film 
programma
27 augustus– 21 september

filmhuis 
emmen

2021 film 
programma
27 oktober – 21 november

filmhuis 
emmen

2021 film 
programma
27 oktober – 21 november
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een donkere en een lichte achtergrond, 
met of zonder een patroon. Naast de 
basiskleuren oranje en bruin heeft de 
huisstijl vijf kleuren die heel verschillend zijn, 
maar toch aan elkaar verwant. Het zijn 
allemaal wat verzadigde kleuren. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld de programmaboekjes 
steeds een andere kleur geven. Filmhuis 
Emmen heeft hiermee een echte huisstijl, 
met logo, kleuren en lettertype voor allerlei 
toepassingen.”

Kwaliteit
Uit de lange samenwerking blijkt wel dat 
ontwerper en filmhuis goed bij elkaar 
passen. “Het is prettig samenwerken met 
Filmhuis Emmen. We krijgen veel vrijheid en 
tegelijkertijd wordt er professioneel en kritisch 
gekeken naar ons werk. De mensen van 
het Filmhuis zijn echte kijkers, met oog voor 
kwaliteit. Wij zijn blij met zulke klanten.” 
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de aanschaf van mobiele apparatuur voor 
Locacinema maakte het ook mogelijk om een 
tweede locatie te zoeken, naast de zaal die 
we huren bij Kinepolis. Zomer 2019 tekende 
Filmhuis emmen het huurcontract met de ge-
meente voor het voormalige Auditorium. dit 
zaaltje van het voormalige dierenpark lag 
in de kelder van het Biochron in het rensen-
park. Het was de start van Film in het Park. 

De eerste voorstelling was de muziekdocu-
mentaire The Last Waltz van Martin Scorcese, 
wat meteen een succes was. We introduceer-
den de reeks Voorstelling Gemist, met toppers 
van het afgelopen seizoen. Daarnaast or-
ganiseerden we bijzondere filmvoorstellingen 
voor onder meer de Regenbooggroep van 
de gemeente Emmen en andere organisaties. 
We waren net goed op dreef toen corona 
uitbrak. Met ‘Filmhuis voor jezelf’ boden we 
mensen een manier om toch met een kleine 
groep (huisgenoten) samen een film te kijken, 
maar veel meer was niet mogelijk. 

Gelukkig vonden we in 2021 onderdak bij 
Loods13. Op 10 juli dat jaar pakten we daar 
de draad weer op met de film ´A perfectly 
normal family´ van Malou Reyman (Denemar-
ken, 2020).

 

Film in het Park
Auditorium Rensenpark
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Zowel Filmhuis emmen als Bij 
Maarten houden zich bezig met 
zien en kijken, en bij allebei staat 
kwaliteit voorop. dat biedt kan-
sen voor samenwerking! naast 
het idee voor een filmvoorstel-
ling in de fraaie winkel van Bij 
Maarten, krijgen klanten van de 
opticien in oktober een gratis 
filmkaartje voor het filmfestival 
van Filmhuis emmen. Maarten 
Mensink vertelt er meer over.

“Misschien niet verrassend voor 
een opticien, maar ik ben een 
echte beelddenker. Lezen duurt 
lang, want alles wat ik lees, zet ik 
om in beeld. Daarom vind ik film 
ook zo fijn: daar zijn de beelden 
al door een ander bedacht en 
kan ik me helemaal ontspannen. 
Ik kijk dan ook veel en graag naar 
films, meestal thuis op de bank, 
soms in de bioscoop. Ik houd van 
drama en tragiek en ben dol op 
films waarbij ik helemaal weg kan 
zwijmelen. Die kijk ik dan het liefst 
alleen.”

Kippenvel
“Een film die veel indruk op me 
maakte, was Schindler´s List 
van Steven Spielberg, met Liam 
Neeson in de hoofdrol. Het dra-
matische verhaal over een man 
die eerst een kans ziet om zaken 

te doen en geld te verdienen, 
maar uiteindelijk zijn geweten laat 
spreken, is heel indringend. De 
fantastische muziek geeft de film 
extra lading. Vanochtend luisterde 
ik nog weer naar het muzikale 
thema, ik kreeg direct weer kip-
penvel. De boodschap van de film 
is duidelijk: zoiets vreselijks mag 
nooit weer gebeuren en ook: wees 
eens wat minder hard voor elkaar.”

waardevol
“In onze winkel zijn we de hele dag 
bezig met de zintuigen en dan 
vooral met zien natuurlijk. Je ogen 
zijn een enorm waardevol bezit. 
Ik ben nog steeds gefascineerd 
door de techniek erachter die 
ervoor zorgt dat je de wereld om 
je heen kunt zien en beleven. Maar 
het hoeft bij ons echt niet altijd 
over brillen te gaan. Soms ben ik 
een uur in gesprek met een klant 
en gaat het pas de laatste tien 
minuten over de bril. Ook organi-
seren we regelmatig activiteiten 
die niets met brillen of contact-
lenzen te maken hebben. Zo staat 
ook een filmvoorstelling in de 
winkel in de planning. Dat lijkt ons 
superleuk, we zijn heel benieuwd 
of onze klanten daar ook zo over 
denken.”

Goed om te zien

Samenwerking met 
Bij Maarten
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Film laat je op een andere manier naar je 
eigen stad en woonomgeving kijken. dat 
geldt niet alleen voor films die ter plekke zijn 
opgenomen. ook films die ergens anders zijn 
opgenomen, helpen om je eigen omgeving 
in perspectief te zien en bepaalde zaken te 
herkennen en waarderen. wat eerder niet 
opviel, kan opeens bijzonder worden. wat 
onaantrekkelijk leek, laat zich van een an-
dere kant bekijken. Maar andersom kan ook: 
wat vertrouwd was, werkt ineens vervreem-
dend. Filmbeelden van de eigen stad ver-
sterken die wisselwerking tussen omgeving 
en ervaring ervan, zegt filmwetenschapper 
Floris Paalman. 

Floris Paalman werkt als onderzoeker en 
docent aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij is vooral geïnteresseerd in het verband 
tussen audiovisuele media en stedelijke 
ontwikkeling. In zijn lijvige promotieonderzoek 
Cinematic Rotterdam onderzocht hij hoe dit 
in Rotterdam zit. Hij bekeek talloze speel-
films, documentaires, bedrijfsfilms, speelfilms, 
reclamefilms en amateuropnames. “Als je in 
een stad als Rotterdam woont, zie je regel-
matig filmbeelden van je eigen stad, naast 
filmbeelden van steden die op een bepaalde 
manier vergelijkbaar zijn. Maar er zijn relatief 

weinig beelden van Emmen of vergelijkbare 
steden, zoals Hengelo, waar ikzelf vandaan 
kom. Daar groei je op met filmbeelden van 
andere plaatsen en steden die geen directe 
verbinding hebben met je eigen waarnemin-
gen. Daardoor vorm je in je hoofd een soort 
algemeen beeld van ‘de stad’, wat verder 
afstaat van je eigen ervaring.” 

Anders kijken
Hengelo en Emmen zijn qua omvang en 
ligging vergelijkbaar, hoewel Hengelo deel 
uitmaakt van een sterke regio met Enschede 
en Almelo, inclusief een universiteit en een 
kunstacademie en alles wat daar bij hoort. 
Paalman: “Toen ik jong was, had ik dat niet 
zo in de gaten. Ik wilde vooral snel weg, zoals 
veel jongeren. Dat had natuurlijk te maken 
met mijn beeld van de stad. Het gebeurde 
overal, behalve in Hengelo! Vanaf mijn zes-
tiende nam mijn vader me regelmatig mee 
naar de Filmliga, het filmhuis van Hengelo. 
Door de films die ik daar zag, ging ik anders 
naar de wereld om me heen kijken. Je herkent 
dingen uit je eigen omgeving, omdat je ver-
gelijkbare plekken in films hebt gezien. Zoals 
de aanvoerstraatjes achter de winkelpan-
den in het centrum. Daar komt het winkelend 
publiek niet, het heeft een soort rafelrand-

gevoel, minder gepolijst, waar je je zo een 
filmscene kunt voorstellen, zoals ze inderdaad 
in een grote stad worden opgenomen. In die-
zelfde tijd zag ik een film op televisie die deels 
in Hengelo was opgenomen. Dat had ik nog 
nooit gezien! Ineens keek ik naar beelden van 
mijn eigen omgeving op televisie. Vertrouwde 
beelden, maar toch anders dan je gewend 
bent. 

Het zette me aan het denken over wat ik nou 
wel en niet zag. Over dingen die verborgen 
zijn, of een bepaalde potentie hebben die 
nog ontdekt moet worden. Bijvoorbeeld door 
de context beter te begrijpen, maar soms ook 
door iets juist uit z’n context te lichten en op 
zichzelf te beschouwen. Ik ging  op een filmi-
sche manier kijken naar mijn eigen omgeving, 
en zo vielen mij dingen op als de Europatun-
nel, wat klinkt als iets groots. Of een verlaten 
parkeergebouw, vol graffiti op de muren. Ik 
kon me ook in zo’n geval goed voorstellen 
dat zich hier een filmscène in een grote stad 
afspeelde. Als je al dat soort beelden bij 
elkaar zet, dan krijg je een heel ander beeld 
van je stad. Het gaat er niet om of dat beeld 
wel representatief is, want dat is alleen hoe je 
denkt dat het is of zou moeten zijn op basis 
van wat al bekend is. Het gaat erom dat je 
op een andere manier kan kijken en begrijpen 
en relaties kan leggen.” 

Je omgeving als filmlocatie
“Wat voor mij gold, geldt ook voor anderen: 
als je jongeren hun eigen omgeving laat fil-
men, gaan ze anders kijken en zien ze nieuwe 
dingen. Wat suf en saai leek, krijgt ineens 
een andere dimensie. Een mooi voorbeeld is 

een project van Echo Park Film Center uit Los 
Angeles. Jongeren uit de buurt, van diverse 
komaf, gingen op stap met een 16mm filmca-
mera, dus met analoge film, om hun wijk vast 
te leggen. Ze kregen de opdracht om vanuit 
hun eigen ervaring te filmen. Ze mochten van 
alles uitproberen, maar moesten wel selectief 
zijn, vanwege de hoge kosten van het filmma-
teriaal. Daarbij hadden ze vooraf technische 
uitleg gekregen en zodoende gevoel voor 
hoe de camera werkte. Ze gingen in kleine 
groepjes aan de slag. Ieder groepje ging een 
bepaald deel van de dag (of nacht) naar bui-
ten. Het resultaat was een film die één dag in 
het leven van de stad laat zien, geïnspireerd 
door de zogenaamde stadssymphonieën uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw, waar ze 
voorbeelden van hadden gezien. 

De organisatoren van het project kwamen 
vervolgens naar  Rotterdam, en werkten daar 
met een zelfde soort groep jongeren. Ze 
vroegen mij om over mijn onderzoek te vertel-
len en voorbeelden van films te laten zien. Ik 
koos onder andere de korte film Hoogstraat 
(1929, Von Barsy, te zien via <https://player.
eyefilm.nl/nl>). Dat is een zeer dynamische en 
poëtische film met straatopnamen, van pas-
serende mensen, schoenen, van winkelruiten 
met reflecties en hoe je daarmee kunt spelen. 
Ik liet ook beelden zien uit Maasbruggen (1937, 
Schuitema), waarin talloze mensen een brug 
over fietsen. Ik vertelde hoe dat in beeld is 
gebracht met totaalbeelden en close-ups, 
waardoor je ziet hoe de mensen als massa 
bewegen, maar ook dat het om allemaal ver-
schillende individuen gaat. De jongeren zaten 
twee uur lang geconcentreerd te luisteren en 
maakten daarna een fantastische film, The 
Sound We See: A Rotterdam City Symphony 
(2012). Zoiets kun je ook in Emmen doen, op 
een geheel eigen manier. En dan laat je die 
film als voorfilm in de bioscoop zien.”

Verbeelding
Als onderzoeker ben ik nieuwsgierig naar hoe 
film het denken en waarnemen beïnvloedt. 
Film is daarin niet uniek, ook schrijvers, kun-
stenaars en fotografen vormen een beeld 
van de wereld om hen heen. Maar film brengt 

de stad door 
de lens van de 
camera

De Europatunnel in 
Hengelo.

Filmwetenschapper Floris 
Paalman aan het werk 
(foto Elina Paalman).
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het aspect van het leven erin en combineert 
allerlei dingen, zoals bewegend beeld met 
geluid. Een vrij onschuldig beeld kan ineens 
enorm spannend worden door het geluid dat 
je eraan toevoegt. Je verbeelding komt op 
gang, in je hoofd gaan zich allerlei scenario’s 
afspelen. Ik zag ooit een film van Henri Storck, 
Images d’Ostende (1929), met vrij abstracte 
beelden van de zee. Als ik nu bij de zee ben, 
zie ik altijd wel ergens beelden uit die film. De 
reflecties in het water, het spel van het licht. 
Niet dat ik altijd bewust aan die film denk, 
maar ik weet dat het mijn kijken mede heeft 
gevormd.”

identiteit van de stad
Uit zijn onderzoek in Rotterdam concludeerde 
Paalman dat film hoort bij het leefsysteem 
van de stad, net als andere media. “Mijn on-
derzoek laat zien dat film op allerlei manieren, 
in allerlei strategieën werd ingezet om een 
beeld van de stad neer te zetten. In de speel-
film Lentelied uit 1936 zit een reeks opnames 
van alle nieuwe gebouwen die er toen waren, 
De Bijenkorf, de Van Nelle-fabriek. Rotterdam 
werd gepresenteerd als een hypermoderne 
stad, terwijl het eigenlijk een oude stad was, 
met sloppenwijken middenin het centrum. 
Als je dat maar volhoudt, dan ontstaat een 
soort geloof: dit is de identiteit van onze stad. 
Amsterdam is de historische stad, maar Rot-
terdam is de moderne stad. Wij laten hier alle 

historische onzin achter ons, wij gaan vooruit! 
Maar het is natuurlijk een heel selectief beeld 
van die stad. Het laat meer zien waar je naar 
toe wilt, dan dat het de werkelijkheid toont. 
Dat gebeurde ook in die wederopbouwtijd. In 
films werd Rotterdam neergezet als zakelijke, 
klinische stad. Alles draaide om economische 
vooruitgang. De historische wijken rondom 
het centrum kreeg je niet te zien. Ze verpau-
perden, want alleen het nieuwe kreeg aan-
dacht.”

Modelstad emmen
Als voorbereiding voor dit interview, speurde 
Paalman naar filmpjes van Emmen in verschil-
lende archieven. “Ik zag Polygoonjournaals 
uit de naoorlogse jaren waarin Emmen op 
precies dezelfde wijze als Rotterdam wordt 
neergezet. Ik weet niet wie dat gefilmd heeft, 
het zouden zo maar dezelfde cameramensen 
geweest kunnen zijn. Het is dezelfde soort 
beeldtaal, van Emmen als modelstad, vanuit 
een ideologie van vooruitgang en moderni-
sering.  Een stad met een bijzondere visie op 
wonen. Als ik die beelden zie, dan denk ik: 
Emmen was de nieuwe industriestad, hier was 
het booming! Als je dat uitdraagt, dan komen 
er inderdaad bussen met mensen van over de 
hele wereld die de wijken en woonerven met 
eigen ogen willen zien. Dat wordt dan ook 
weer in beeld gebracht en zo creëer je een 
gezamenlijk beeld: in Emmen gebeurt het, 

daar hebben ze de nieuwe stedenbouwkun-
dige visie.

Ik denk dat mensen er trots op zijn dat het 
hier zo fijn wonen is. Maar andersom is er ook 
een beeld van Emmen als meest onaantrek-
kelijke gemeente van Nederland. Welk beeld 
krijgt de overhand? Hoe laat je Emmen zien? 
Daar liggen kansen. Ga daarmee aan de slag 
en betrek ook jongeren en inwoners daarbij. 
Creëer nieuwe, andere beelden van Emmen. 
Ik ben ervan overtuigd dat je jongeren ook in 
Emmen sterker kunt verbinden met hun om-
geving door ze door het oog van de camera 
te laten kijken. En toon daarnaast films van 
elders, waarin ze specifiek naar bepaalde 
zaken zullen gaan kijken, om te zien hoe die in 
beeld zijn gebracht.”

Verbinden
Films bieden steeds een nieuw perspectief en 
een horizon. Maar het gaat pas voor je leven 
als je dingen kunt herkennen. Die herken-
ning kun je vergemakkelijken door films aan 
thema´s en activiteiten te verbinden, is de 
ervaring van Paalman. “Toen ik in Rotter-
dam voor het Stadsarchief filmprogramma’s 
samenstelde, vertoonden we films voor Poetry 
International, de Internationale  Architectuur 
Biënnale, muziekevenementen en ga zo maar 
door. Overal waar wat gebeurde, organiseer-
den we filmvoorstellingen. 

Ons eerste programma vond plaats in 2007, 
toen het archief 150 jaar bestond. Tijdens het 
jaarlijkse filmfestival hadden we de beschik-
king over de grootste zaal van film- en mu-
ziektheater LantarenVenster. Uit verschillende 
collecties koos ik experimentele films over de 
stad, gemaakt in de jaren twintig en dertig. 
We organiseerden er live muziek bij en noem-
den het ‘Rotterdam Classics: Avant-garde 
City Symphonies.’ Sommige van de films 
waren bekend, maar sommige waren na hun 
eerste vertoning compleet vergeten. We ga-
ven de kijkers een kader om naar deze films te 
kijken. Dat kader wordt een manier om films 
te begrijpen en een lens om naar de stad te 
kijken. Het wekt nieuwsgierigheid op. De zaal 
zat vol, tot grote verbazing van de directeur 
van het stadsarchief. Na afloop kwam een 
curator van het Museum of Modern Art in New 
York naar me toe. Hij zei dat hij geen idee 
had dat zulke films destijds ook hier gemaakt 
werden.” 

netwerk
“Om dat soort activiteiten te organiseren, heb 
je wel een netwerk nodig. Kijk waar de men-
sen en organisaties zitten die ook iets willen 
doen met film, media, jongeren. Als filmhuis 
moet je dan niet de rol van producent spelen, 
maar meer de verbinding bewerkstelligen met 
andere partijen. Samenwerking met scholen 
ligt voor de hand, want daar zit al infrastruc-
tuur en mensen die wat kunnen, maar ik denk 
dat sommige bedrijven het ook interessant 
zouden vinden. Er zijn allerlei koppelingen 
mogelijk. Het hoeft allemaal niet hoogdra-
vend, het kan op een hele simpele, praktische 
manier. Je kunt jongeren op pad sturen met 
een opdracht en een camera. Je kunt een 
voorfilm bij een film laten zien, een voor- of 
nagesprek organiseren. Of je nodigt mensen 
uit die je interviewt naar aanleiding van een 
film. Interactie is altijd goed. Je koppelt een 
film aan een thema en gaat dan met mensen 
in gesprek. 

Ik weet dat er de laatste jaren veel is veran-
derd in Emmen. Gelukkig zijn niet alle oude 
gebouwen en contouren verdwenen. Ik vind 
het prachtig om van jullie te horen dat dat de 
oude dierentuin nog steeds herkenbaar is in 
het Rensenpark in Emmen. Dat heeft de ge-
meente dan goed gedaan. En ik hoorde dat 
jullie ook films vertonen in de Olifantenstal. De 
naam alleen al, fantastisch! 

“Mensen vertellen altijd een verhaal over 
zichzelf. Over hun geschiedenis, wat ze willen 
doen, hun dromen. Dat verhaal wordt onbe-
wust ook gevoed door film”, zegt Paalman 
aan het eind van het gesprek. “Het zien van 
één enkele film kan al genoeg zijn om de 
kracht van film te laten inwerken. Film is een 
manier om zaken te verbinden, te benadruk-
ken, uit te vergroten en te begrijpen. Daar-
door word je je bewust van je omgeving en 
je eigen plek erin. Van daaruit ontstaan weer 
nieuwe perspectieven en ideeën. Film vangt 
het leven, en geeft vrijheid aan het denken.” 

Floris Paalman promoveerde op onderzoek 
naar de relatie tussen audiovisuele media en 
stedelijke ontwikkeling. Hij is coördinator van 
de masteropleiding ‘Preservation & Presenta-
tion of the Moving Image’ aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zijn huidige onderzoek richt 
zich op sociale geschiedenis en filmcollecties 
in algemene archieven.

De Olifantenstal in 
het Rensenpark  in 
Emmen is nog steeds in 
gebruik, onder meer als 
filmvertoningslocatie.



Filmhuis Emmen wordt 
professioneel gerund door 
vrijwilligers. Het Filmhuis 
bestaat 25 jaar dankzij de 
inzet van mensen die hun 
vrije tijd willen besteden 
aan het organiseren en 
vertonen van mooie films. 
Naast de bestuursleden 
zijn er ook vrijwilligers die 
(bijvoorbeeld) achter de 
balie in Kinepolis staan en 
helpen bij het vertonen van 
Locacinema-voorstellingen 
buiten Kinepolis. Hieronder 
de namen van alle mensen 
die de afgelopen 25 jaren 
bestuurslid of vrijwilliger 
waren. 

Bestuursleden Filmhuis 
emmen 1996 – 2022 
(alfabetische volgorde):
Marjon Beltman-Kuylenburg
Elke Beekman
Hans Berens
Nico Elzinga
Garma Fokke
Kees Groenevelt
Anneke van den Heuvel
Jannie Keen
Yvonne Kroonstuiver-
Harkema
Michel Markx

Rob Middeljans
Teun de Vos
Esther de Roo-Gaade
Jeroen van Strien
Corrie Talsma
Bruno Tideman
Paulien Tideman
Derk-Jan Tuil
Erik van der Veen
André Verduin
Adriaan Vink
Anton de Vries
Tijmen Wolf.

Vrijwilligers Filmhuis 
emmen 1996 – 2022 
(alfabetische volgorde):
Jannie Abbing
Bertus Assen
Fred Bogers
Hilde Bouwland
Ad Kasse
Elly Kroeze
Jeannette Kroezen 
Titia van der Laan
Mika Lubbers 
Jan Nieuwpoort
Annemiek Nieuwpoort
Alphons van Noort
Koos Papenborg 
Lieke Schasfoort 
Karin Smeltzer
Diet Stegeman
Eddy Tijssen

25 jaar bestuur en vrijwilligers
Filmhuis emmen

20 jaar Filmhuis Emmen: Bestuur bij het 20-jarig jubileum: 
Staand achter van links naar rechts: Elke Beekman, Nico Elzinga, 
Bruno Tideman, André Verduin, Jeroen van Strien. Zittend: 
Kees Groenevelt, Anneke van den Heuvel, Yvonne Harkema-
Kroonstuiver (†).
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door Bruno Tideman 
Tussen 1997 en 2018 opende Filmhuis emmen 
het culturele seizoen van emmen met een open-
luchtfilm op de stadsvloer, tussen de Brasserie en 
de Hema. Twintig keer kwam een grote vracht-
wagen in september voorrijden met door ons 
gehuurde apparatuur, scherm en medewerkers. 
de eerste openluchtfilm op de stadsvloer (1997), 
was Hufters en Hofdames van eddy Terstall. de 
laatste was Battle of the sexes in 2018.

Het jaar erop sneuvelde de openluchtfilm vanwe-
ge noodzakelijke bezuinigingen. Door de stijgende 
zaalhuur konden we ons geen openluchtfilm meer 
veroorloven (een openluchtfilm op de stadsvloer 
is relatief kostbaar). Daarna kwam Covid-19. We 
zaten niet bij de pakken neer en schaften twee 
opblaasbare buitenschermen aan. Sinds 2021 
vertonen we met onze mobiele bioscoop Lo-
cacinema openluchtfilms in het Rensenpark (bij 
Loods13) en daarbuiten. 

Niet iedere film leent zich voor een vertoning als 
openluchtfilm. Veel praten is niet handig, en te 
weinig actie ook niet. Een wat meer toeganke-
lijke film maakt meer kans dan een ´moeilijke´ film. 
Afhankelijk van het weer en de film waren er meer 
of minder bezoekers. Hoe warmer het was, des te 
meer bezoekers we hadden.

Het waren gezellige avonden, met dank aan de 
Brasserie, die voor stoelen en dekentjes zorgde. 
Ook mensen met minder belangstelling voor film 
bleven hangen en zaten met hun rug naar het 
scherm te ‘chillen’, met vrienden en een drankje. 
Het bestuur had het druk met het bedrijf dat de 
film vertoonde, het te woord staan van bezoekers 
en met het opbouwen en weer afbreken van het 
scherm. 

Beste Miniman
 In 2007 schrijft een lezer erover naar Miniman, een 
rubriek in de lokale krant:
Lezer uit Emmen beklaagt zich over de film 
die donderdagavond bij café De Brasserie 
in Emmen werd vertoond. “Miniman, het was 
seks van de bovenste plank. Ik ben maar snel 
doorgefietst”, zegt lezer. Miniman reageert 
vol ongeloof. Een seksfilm? “Jazeker, en niet 
zo maar eventjes. Het ging minutenlang door! 
Ik snap niet waarom ze voor zo’n openbare 
voorstelling geen andere film uitkiezen. Je wordt 
toch sowieso doodgegooid met seks langs de 
openbare weg.” Miniman is kennelijk altijd op 
andere plekken dan lezer, want het ontgaat 
hem telkenmale. Navraag leert overigens dat de 
seksfilm in werkelijkheid ‘Romance And Cigarettes’ 
was. Volgens het Filmhuis, organisator van de 
openluchtvoorstelling, een ´absurde´ musical, 
waarin de zwaarte van het bestaan wordt verlicht. 
Dat ´verlichten´ komt bij Miniman nu in een ander 
daglicht te staan.

de openluchtfilms 
van Filmhuis emmen

openluchtfilms Filmhuis emmen op de 
stadsvloer 1997 – 2018

1997 Hufters en hofdames
1998 The Big Lebowski
1999 Lola rennt
2000 Go
2001 O, Brother Where Art Thou
2002 Almost Famous
2003 Donnie Darko
2004 Punch Drunk Love
2005 The Ladykillers
2006 Eternal Sunshine Of The Spotless Mind
2007 Romance & Cigarettes
2008  Geen film 
2009 Darjeeling Unlimited
2010 Burn After Reading
2011 Nowhere Boy (afgelast)
2012 Nowhere Boy
2013 Moonrise Kingdom
2014 The Broken Circle Breakdown
2015 Wild Tales
2016 Le tout nouveau testament
2017 Hell Or High Water
2018 Battle Of The Sexes
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In 1975 zette ik mijn eerste voorzichtige 
schreden op het pad der filmmuziek. Ik was 
net 13 geworden en mocht naar de grootste 
zomerfilm van dat jaar: Jaws. De film heb ik 
inmiddels al ontelbare keren gezien (en er 
zullen nog vele keren volgen voordat ik van 
deze aardkloot af schuifel). Ook de muziek 
van John Williams ken ik zo ongeveer uit 
mijn hoofd. Zodra ik het geld bijeen ge-
spaard had, kocht ik de muziek. Ik heb de LP 
grijs gedraaid. Dat was voor mij dé manier 
om de film te herbeleven: LP opzetten, ogen 
sluiten en de hoogtepunten van de film aan 
de hand van de muziek weer voor je zien. 
Dat uit het hoofd kennen van de muziek had 
ook nog een extra voordeel, zo zou later 
blijken.

Erg benieuwd door wat we gelezen en ge-
hoord hadden, gingen mijn vrindje André en 
ik de zaal binnen en zochten onze plaatsen 
in de uitverkochte zaal. In constante span-
ning volgden we de avonturen van sheriff 
Brody en zijn kornuiten. We keken door de 
ogen van de haai en scheerden langs trap-
pelende benen, altijd in de onzekerheid welk 
been het slachtoffer zou worden van de 
gevreesde tanden. Wij hadden de tijd van 
ons leven.

Op zeker moment gaat de sheriff met oce-
anoloog Hooper ’s nachts op zoek naar een 
vermiste visser. Ze vinden het verlaten bootje 
en op onheilspellende tonen hijst Hooper 
zich in zijn duikpak. Terwijl hij door het don-
kere water naar het bootje zwemt, klinkt in 
de verte het thema van de haai. We gingen 
nog verder op het puntje van onze stoel zit-
ten. Bij het bootje aangekomen, ziet Hooper 
een gat in de romp. In het houtwerk steekt 
een grote haaientand. Op het moment dat 

hij die uit het hout trekt, verschijnt in de ope-
ning het hoofd van de visser. Je had me na 
de film niet moeten vragen hoe dat hoofd er 
uit zag, want ik viel haast van schrik van mijn 
stoel. Niet van het hoofd echter, maar van 
het afgrijselijke gegil van het paar bakvissen 
achter ons. Toen ik over de schrik heen was, 
was Hooper al weer aan boord van het schip 
van de sheriff.

Jaren later draaide Jaws nog een keer in de 
bioscoop vlakbij waar ik toen woonde. Ik be-
sloot om eindelijk die drie gemiste seconden 
in te vullen. En ik was nu ten volle voorbereid. 
De muziek stond inmiddels in mijn hart gegrift 
en ik wist precies wanneer het hoofd volgens 
de muziek zou verschijnen. Hooper gaat het 
water in, zwemt naar het bootje, vindt het gat 
en ziet de tand. Inmiddels gaat de muziek 
naar een crescendo en leun ik voorover op 
mijn stoel. De kakofonie van de muziek bereikt 
een hoogtepunt en …. daar is het dan einde-
lijk: het hoofd van de dode visser, wiens oog, 
valt me op, uit de kas hangt. Gemiste secon-
den van Jaws gevonden en opgeslagen.

Ik had dit hele verhaal kunnen vertellen zon-
der de referentie naar de muziek. Maar wees 
eerlijk: denkt u ook niet onmiddellijk aan het 
haaienthema als u de naam Jaws hoort? Of 
andersom? Muziek is zó bepalend voor de 
sfeer van een film, dat zelfs de afwezigheid 
ervan de sfeer bepaalt. Een film is niet alleen 
beeld, het is een combinatie van beeld en 
geluid. Muziek geeft extra diepte aan een film 
en kan de betekenis volledig veranderen. Het 
is een combinatie die nu haast honderd jaar 
bestaat en waarschijnlijk nog wel een paar 
honderd jaar zal blijven bestaan.

dum-dum, dum-dum, dum-dum
door Ad Kasse
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Hollywood Sign is een karakteristiek 
punt in Hollywood, Los Angeles. in 1923 
werden de letters voor de eerste keer 
geplaatst. Het was, net als de eiffeltoren, 
gebouwd en bedoeld als een tijdelijke 
stunt. Bij de eiffeltoren was de aanleiding 
de wereldtentoonstelling van 1889. 
Bij het Hollywood Sign ging het om 
vastgoedreclame. Projectontwikkelaar 
en krantenmagnaat Chandler wilde met 
de grote letters HoLLYwoodLAnd op de 
hellingen van de Mount Lee bij Los Angeles 
een groot nieuwbouwproject onder de 
aandacht brengen. 

De letters, zo’n 10 meter breed en bijna 14 
meter hoog, waren aanvankelijk van binnenuit 
verlicht met 4000 gloeilampen van 20 watt. 
Dat was een dagtaak voor de opzichter, 
die – naar verluidt –in een huisje achter 
de eerste letter L woonde. Veel publiciteit 
kreeg Hollywood Sign in 1932, toen actrice 
Lilian ‘Peg’ Entwistle uit frustratie over haar 
tegenzittende filmcarrière van de letter H 
sprong. 

Verval
Eind jaren dertig ging de projectontwikkelaar 
failliet en Hollywood Sign raakte steeds 
verder in verval. In de crisisjaren waren de 
lampen al gestolen en  de letter H was 
omgevallen, omvergereden door een dronken 

automobilist, zo ging het verhaal. Sloop leek 
onafwendbaar. Maar de lokale Kamer van 
Koophandel besloot om er een reclameobject 
van te maken voor filmmekka Hollywood. 
Daartoe werden de vier laatste letters 
verwijderd en de overige letters gerepareerd. 
Zo stonden de letters er weer, bijna precies 
zoals wij ze nu kennen.

Crowdfunding
In de loop der jaren werden de letters 
getroffen door de tand des tijds, vandalisme 
en practical jokes. De derde O was 
omgevallen, in de tweede L was een 
brandje gesticht, een deel van de letter 
D was verdwenen, en ga zo maar door. 
Inmiddels waren de letters echter zo beroemd 
geworden, dat in 1978 besloten werd tot 
vernieuwing. Via wat we nu crowd funding 
noemen, hielpen vele beroemdheden mee 
om de te letters te vervangen door stalen 
exemplaren. Verschillende Hollywoodsterren 
adopteerden een letter. Playboy-oprichter 
Hugh Heffner ontfermde zich, hoe kan het ook 
anders, over de letter Y. 

Met de huidige stand van zaken lijken de 
letters een betere kans te hebben op een 
toekomst.

Dit is een samenvatting van een artikel in NRC 
van Maarten Asscher.

de letters van Hollywood
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door Kees Groenevelt

in 1996 waren er een aantal emmenaren die 
weleens een behoorlijke film wilden zien. 
een film die je uitdaagt, die je confronteert 
met nieuwe ideeën, nieuwe inzichten of een 
nieuwe vormgeving. een film die je ontroert 
en aanzet tot nadenken over jouw en ons al-
ler bestaan. op 11 november 1996 vertoonde 
Filmhuis emmen de eerste film, nu bijna 26 
jaar geleden.

Vanaf dat moment mocht Filmhuis Emmen 
op de maandagavond in de EURO-bioscoop 
laten zien dat er ook ander aanbod is dan de 
standaard Hollywood formule-films. Aan-
bod dat meestal ‘kunstzinnig’ of ‘alternatief’ 
of ‘niet-commercieel’ wordt genoemd. Dat 
laatste zet je eigenlijk op het verkeerde been, 
want er worden meer niet-commerciële films 
gemaakt dan commerciële films. Alleen krijg je 
die niet te zien in de reguliere bioscopen. Ruim 
tien jaar later, januari 2006, opende bioscoop 
Utopolis de deuren. De Eurobioscoop werd 
uitgekocht en Filmhuis Emmen vond nieuw on-
derdak in deze zeven-zalen-tent. Met zoveel 
zalen was er ruimte voor twee avonden Film-
huis Emmen per week. En zo geschiedde.

In 2017 werd Utopolis verkocht aan bioscoop-
conglomeraat Kinepolis. Tussen het aanbod 
van de grote, commerciële films is Filmhuis 
Emmen intussen een stabiele factor met twee 
filmtitels per week op twee avonden. Wel 
moeten we voortdurend vechten voor onze 
positie. Kinepolis is eerst en vooral een com-
mercieel bedrijf, met andere regels en uit-
gangspunten dan een organisatie als Filmhuis 
Emmen. Ondanks deze beperkende omstan-
digheden lukt het ons, mede dankzij een kleine 
subsidie van de gemeente. Filmhuis Emmen 
vertoont een selectie van de beste films die 
er op de wereld gemaakt worden, ieder jaar 
pakweg honderd titels in meer dan honderd-
vijftig voorstellingen, en dat voor een exploi-
tatiesubsidie van € 9.000 per jaar (nog geen 
dubbeltje per inwoner). Het kan alleen maar 
dankzij de tomeloze en geheel vrijwillige inzet 
van bestuursleden en andere vrijwilligers.

Kunst en cultuur in emmen 
Emmen is één van de vijftig grote gemeenten 
in Nederland met meer dan honderdduizend 
inwoners. Toch heeft Emmen geen zelfstandig 
Filmhuis, zoals nagenoeg alle andere grote 
gemeenten dat wel hebben. Als je het verge-
lijkt met andere gemeenten van deze omvang, 
is de kunst- en cultuurinfrastructuur van Em-

men minder ontwikkeld. De redenen hiervoor 
zijn divers en hebben te maken met historische 
omstandigheden en politieke keuzes. 

emancipatie 
Aan het einde van de vervening was er veel 
werkloosheid onder de laagopgeleide ar-
beiders. Na de Tweede Wereldoorlog zette 
de gemeente zich met succes in om (maak-)
industrie naar Emmen te krijgen. De ontwikke-
ling van Emmen raakte in een stroomversnel-
ling, maar de culturele voorzieningen bleven 
daarbij achter. Theatervoorstellingen werden 
gegeven in de aula van het Gemeentelijk 
Lyceum (nu Esdal College). Omdat het toen-
malige AKU-concern als voorwaarde voor 
de bouw van de Enkalonfabriek de eis stelde 
dat de gemeente een schouwburg en bio-
scoop (sic!) zou stichten werd er een nieuwe 
aula gebouwd in 1954, waaruit later in 1968 
met enige aanpassingen Theater De Muzeval 
voortkwam.

In de jaren zestig en zeventig overheerste de 
emancipatiegedachte. Daar hoorde bij dat 
kunst en cultuur voor iedereen was, en niet 
alleen voor ‘de elite’. Vanuit die gedachte is 
ook de muziekschool in Emmen opgericht, het 
latere CQ centrum voor de kunsten. Het CBK, 
Centrum Beeldende Kunst Emmen, is ontwik-
keld vanuit De Muzeval. Het Filmhuis ontstond 
met ondersteuning vanuit de muziekschool 
en De Muzeval. Daarnaast waren en zijn er tal 
van initiatieven die kleur willen of wilden geven 
aan het kunstklimaat van Emmen, denk aan 
festivals als Full Colour, Blues en Jazz, Stads-
beelden, Taalpodium Emmen, Cafépodia, etc.

De stagnerende economie eind jaren tachtig 
leidde tot grote bezuinigingen op kunst en 
cultuur. Hierdoor stagneerde de ontwikkeling 
van bestaande en nieuwe initiatieven. Festivals 
en Stadsbeelden zijn verdwenen, het theater 
heeft dertig jaar gewacht op nieuwbouw. Vele 
pogingen van de Emmense kunst- en cul-
tuurorganisaties om bij de politiek het belang 
van kunst en cultuur voor de gemeenschap 
te bepleiten, strandden op onwil en onbegrip. 
Het was vechten tegen de bierkaai. In 2002 
was het gemeentebestuur zelfs voornemens 
om het CBK weg te bezuinigen. Er is toen actie 
gevoerd, ondersteund door het onderwijs, met 
als resultaat dat het CBK behouden bleef. Dit 
was het grootste succes ooit van het kunst- en 
cultuurveld in Emmen, maar het was eigenlijk 
een Pyrrhusoverwinning.

Stagnatie 
Want het CBK bleef, maar veel andere instel-
lingen en initiatieven verdwenen. En ook CQ 
centrum voor de kunsten verdween, een plek 
waar kinderen, jongeren en volwassenen zich 
konden ontwikkelen op het gebied van mu-
ziek, beeldende kunst, beeld en geluid, dans, 
theater. Nog geen twee jaar nadat CQ in de 
gemeentelijke beleidsnota als één van de ba-
sisvoorzieningen was vermeld, werd het door 
dezelfde gemeente in 2014 in een faillissement 
gedreven en met neoliberale gelegenheids-
argumenten opgeheven. Een slag die Em-
men niet meer te boven komt. Het kunstmenu 
werd vervangen door een andere aanpak van 
cultuureducatie, waardoor kinderen nauwelijks 
meer onder schooltijd in een theater komen of 
een andere professionele voorstelling bezoe-
ken. Poppodium Apollo, geïnitieerd en ontwik-
keld in Theater De Muzeval heeft zichzelf door 
bestuurlijk onvermogen om zeep geholpen.

Ook tal van samenwerkingsprojecten van de 
culturele instellingen sneuvelden, zoals de 
gezamenlijke cultuurpromotie als de cultuur-
agenda en de voorUIT. En er is geen onaf-
hankelijk cultuurbeleids-overleg meer, zoals 
Kunstbroei tot 2016, het overlegplatform van 
CQ, De Muzeval, CBK, Filmhuis, Bibliotheek en 
Grote Kerk.

d55 
Het Biochron werd in 2021 
gesloopt, het entreege-
bouw van het Auditorium 
(waar Filmhuis Emmen 
films vertoonde) staat op 
deze foto nog overeind. 
De blauwe sticker zit nog 
op het raam.

Cultureel café De 
Schreeuwende Vrouw 
was een van de weinige 
gemeentebrede projec-
ten die met hulp van Van 
Goede Grond tot stand 
kwam.
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Kwaliteitsbesef
Het grootste probleem in Emmen vind ik het 
gebrek aan kwaliteitsbesef op alle niveaus. En 
wat ook niet helpt, is dat er bij de politiek geen 
of te weinig verschil wordt gemaakt tussen 
kunst en amateurkunst met een meer sociale 
functie. Neem Emmen Culturele hoofdstad 
van Drenthe, 2015-2016. Omdat het project te 
laat in gang werd gezet, konden professionele 
organisaties hier niet op inspelen. Onder de 
naam ‘Van Goede Grond’ zijn uiteindelijk bijna 
alleen sociaal-culturele en amateurkunstpro-
jecten gerealiseerd. De professionele kunst en 
kunstenaars kwamen amper aan bod. Ook 
waren er nauwelijks gemeentebrede projecten.

Voor kunst heb je een gemotiveerd publiek 
nodig en dat vind je vooral onder middelbaar 
en hoger opgeleiden. Daarvan zijn er relatief 
weinig in Emmen, er is geen kritische massa. 
Maar juist dan zou je je als gemeente extra 
moeten inspannen om ook minder van huis 
uit geïnteresseerde doelgroepen met kunst 
en cultuur in aanraking te brengen. Maar van 

de vijftig grote gemeenten in het land be-
steedt Emmen het minst aan kunst en cultuur, 
namelijk € 80 per inwoner per jaar, terwijl het 
gemiddelde ligt op € 140. Een wanverhouding. 
Logisch dat we flink tekort komen vergeleken 
bij andere gemeenten.

Schraal
Zeker als je het vergelijkt met andere ge-
meenten, is het culturele klimaat in Emmen 
schraal. Het Atlastheater, het enige professio-
nele podium in Emmen, programmeert nau-
welijks artistiek gemotiveerde voorstellingen 
en concerten. Het CBK blijft te klein. Facet, 
voorheen Bibliotheek Emmen heeft het moeilijk 
en functioneert heel matig als gemeentelijk 
projectenloket. De ontwikkeling van het Ren-
senpark als bloeiende cultuurplek komt maar 
niet van de grond door gebrek aan ambitie 
en visie. Veel hiervan is het gevolg van decen-
nialang autoritair en regentesk politiek bestuur, 
zonder idee van kwaliteit en wat daar voor 
nodig is. En als je daar geen idee van hebt, 
heb je er ook geen (of in elk geval te weinig) 

geld voor over. Ik mis het besef dat kunst en 
cultuur een belangrijke functie hebben in een 
gemeenschap en dat je dat professioneel 
moet regelen. Veel kunst en cultuur draait hier 
volledig op vrijwilligers, dat lijkt mooi, maar is 
lang niet voldoende om kwaliteit en continuï-
teit te waarborgen.

Jacques Tichelaar, de vorige Commissaris 
van de Koning in Drenthe, zei bij de opening 
van het Atlastheater in 2016: “Kunst en cultuur 
maakt ons tot de mensen die we zijn. Zonder 
hen raken we vervreemd van onze wortels, 
van onze geschiedenis en van elkaar. Ik vind 
dat kunst en cultuur een essentiële bindende 
waarde hebben, een waarde die we als over-
heid moeten koesteren en uitdragen. Juist in 
een tijd waarin onze samenleving scheurtjes 
vertoont, hebben we de kunst en een goed 
cultureel klimaat nodig, juist als die verbin-
dende factoren.” 
Kunst is onmisbaar voor een samenleving, 
ik durf de stelling wel aan: een samenleving 
zonder kunst is geen samenleving; kunst is een 
belangrijk onderdeel van het cultureel kapitaal 
van de gemeenschap.

Filmhuis met ambitie
Ik moet ook denken aan Frank Westerman die 
in zijn essay uit 2004, Het Verdriet van Drenthe, 
de vinger op de zere plek legde. “Het trieste 
van Drenthe zit in de Drenten zelf, ingebakken 
in wat vroeger het volkskarakter heette. Het is 
de zandmentaliteit, het zanderige denken.” Uit 
dat zanderige denken komt besluiteloosheid 
voort en onvermogen om dromen tot werke-
lijkheid te maken, betoogde Westerman. 

Dat moet toch beter kunnen. In de weten-
schap dat de Gemeente Emmen jaarlijks 
minstens zes miljoen euro te weinig besteedt 
aan Kunst & Cultuur zou dat geen probleem 
moeten zijn.

Na 25 jaar ervaring met filmvertoning in de 
regio, is Filmhuis Emmen een vaste waarde 
geworden. We hebben veel plannen, ambities 
en dromen voor de toekomst. Wat het Filmhuis 
nodig heeft, is een zelfstandig filmtheater het 
liefst in of bij het Rensenpark. Een plek waar vijf 
of meer dagen per week meerdere keren per 
dag film vertoond kan worden. Dan kunnen we 
echt werk maken van wat film en filmvertoning 
vermogen. Niet alleen het vertonen van de 
artistieke film, maar ook educatieve projec-
ten, films voor doelgroepen, filmvertoningen, 
besprekingen en bijeenkomsten die een bij-
drage leveren aan culturele kwaliteit, de lokale 
identiteit en de sociale cohesie van de samen-
leving. Dat vraagt om een (semi-)professionele 
organisatie. En ja, dat vraagt om flink meer 
subsidie, maar dan ontstaat er ook iets moois 
waar de hele regio baat bij heeft. 

Tenslotte: waarom heet dit artikel ´D55´? De 
gemeente vroeg wat de naam moest worden 
van het nieuwe ondergrondse gebouw op de 
plaats van het Biochron in het Rensenpark. 
Een plek, waar naast het CBK, ook het Filmhuis 
best gehuisvest zou willen worden. Mijn voor-
stel: het bouwsel is deels ondergronds, het is 
een gemeenschappelijke cultuurplaats van 
kunst, representatie, leven, dood en reflectie. 
Het sluit aan bij de eeuwenoude traditie van 
de Hunebedden: kortom, het is een modern 
hunebed. Alle hunebedden hebben een num-
mer, de Drentse hunebedden tellen tot D54. 
Wat is dan een mooiere naam dan D55?

Een uitgebreide versie van dit artikel vindt u op 
de website van Filmhuis Emmen.

Scène uit You, The Living 
van de Deense filmmaker 
Roy Andersson (2007).

“Wat het Filmhuis nodig heeft, is een zelfstandig 
filmtheater het liefst in of bij het Rensenpark. Een plek 
waar vijf of meer dagen per week meerdere keren per 
dag film vertoond kan worden.” 44
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2020 
Spirited Away met jongerengroep Stroom
In 2020 benaderde jongerengroep 
Stroom van (toen nog) Bibliotheek Emmen 
Filmhuis Emmen. Met de animé-fans van 
Stroom vertoonden we Spirited Away in 
de bibliotheek. Spirited Away: De reis van 
Chihiro (Hayao Miyazaki, Japan 2001) is 
een film van Studio Ghibli en won in 2002 
de Gouden Beer op het internationaal 
filmfestival van Berlijn en in 2003 een 
Academy Award voor Beste Animatiefilm.

2021 
AZC Emmen
Vanwege het 25-jarig bestaan van 
Filmhuis Emmen ´trakteerden´ we op gratis 
films in Emmen en omgeving. Naast een 
serie openluchtfilms in het Rensenpark, 
vertoonden we - ook als openluchtfilm - 
O Brother, Where Art Thou? (Joel & Ethan 
Coen, VS 2000) voor het Leger des Heils, 
en Haas en Hert (Hongarije 2013, 14 korte 
animatiefilms) voor kinderen in het AZC 
Emmen (foto).
 

2021 
INTO NATURE
In 2021 werkten we samen met kunstmani-
festatie Into Nature. In de schaapskooi van 
het Bargerveen vertoonden we de ope-
ningsfilm Icarus van Giorgio Andreotta Calò. 
Op 22 augustus vertoonden we de open-
luchtfilm Het Zwijgen (André van der Hout 
en Adri Schrover 2006). Op 4 september 
vertoonden we in samenwerking met CBK 
Emmen twee films van Robert Smithson, 
de Amerikaan die het landschapskunst-
werk ´Broken Circle / Spiral Hill´ creëerde in 
Emmen. Van de kunstenaar zijn slechts drie 
kunstwerken bewaard gebleven. Het werk 
in de zandgroeve bij Emmen is er een van. 
Smithson maakte het 1971.

 

2021 
Shadow Game docu-
mentaire
Na de voorstelling was 
er een nagesprek met 
regisseur Eefje Blan-
kevoort, journalist en 
vertaler Zuhoor al Qasi, 
Moustafa Abbas, (een 
van de hoofdrolspe-
lers),  burgemeester van 
Oosterhout, wethouder 
Wanders en ambassa-
deur Istahil Abdulahi. De 
Syrische gemeenschap 
uit Emmen (onder an-
dere de vrouwengroep) 
was goed vertegen-
woordigd. Zij nodigden 
Moustafa uit om bij hen 
te komen eten. ‘Wij zijn 
jouw familie hier’. 

2022 
HELLO Festival
Het Hello Festival is een muziekfestival 
aan de Grote Rietplas in Emmen. Filmhuis 
Emmen was er in 2022 bij met haar mobiele 
bioscoop Locacinema. We begonnen met 
vertonen van sing-a-long-filmfragmenten 
en eindigden als DJ’s die muziekfilmpjes 
op verzoek draaiden zodat er gedanst kon 
worden. 
  

2022 
IJswee, Okki Poortvliet
Waar het kan, biedt Filmhuis Emmen jonge 
filmmakers een podium. In 2022 vertoonden 
we voor Okki Poortvliet haar documentaire 
IJswee in de kerk in Odoorn, een 
documentairefilm over een ijsvereniging, 
een dorp en de warme winters. Poortvliet 
won in 2021 de Drentse Talentprijs Cultuur 
en de  prijs voor de Beste Groninger non- 
fictiefilm. 

2018
14 november Ehe im Schatten 
Ter herdenking van de Kristallnacht 
vertoonde Filmhuis Emmen samen met 
stichting Over en Weer de bijzondere 
film Ehe im Schatten (Kurt Maetzig, 1947). 
Onderdeel van het programma ES BRENNT!

2019 
Bios Dichtbij
Sinds 2018 werkt Locacinema samen met 
Bios Dichtbij, de organisatie die films op 
verschillende locaties in de (bioscooploze) 
gemeente Borger-Odoorn vertoont. Op 
de foto een voorstelling in Valthermond 
van de film Kruistocht in Spijkerbroek (Ben 
Sombogaart (NL 2006).

2022 
UIT-festival, Rensenpark
In 2022 organiseerden Filmhuis Emmen, 
Loods 13, Filosofie Café, The Bake Shop 
en Emmen Escapes het Cultureel Kwartier 
als onderdeel van het UIT-festival 2022. 
Filmhuis Emmen vertoonde een compilatie 
van korte films in de zaal van Loods13. 
Bezoekers konden via een green-screen 
op de foto met hun favoriete acteur of 
artiest. Bestuurslid Jeroen koos voor een 
scène met hoofdpersoon Julie uit The Worst 
Person in the World (Joachim Trier, 2021). 
Na het UIT-festival besloten de partners 
de samenwerking voort te zetten onder de 
vlag van Cultureel Kwartier Emmen.



Het is nooit te laat om abonnee van 
Filmhuis emmen te worden!
(maar nu is het wel extra voordelig)

Tijdelijk voor 10 euro!
Geldig tot en met 31 december 2022

Gun jezelf (of een ander) een 
abonnement op Filmhuis Emmen.

Ook leuk voor onder de kerstboom.

jaar!

Zien in 
het donker

Stripmaker Herman Roozen tekende voor Filmhuis Emmen deze ‘centsprent’. Een centsprent is een vel papier, 
bedrukt met plaatjes en praatjes. De prenten waren van de 15e tot in de 20e eeuw te koop voor één of een paar 
centen en werden van deur tot deur verkocht.


