Opstandig in films
Film is een geschikt medium om als hulpmiddel te gebruiken om met een groep
in gesprek te gaan over levens- en zingevingsvragen. Ze reiken ons beelden aan
die een beroep doen op je inlevingsvermogen.
Hieronder worden suggesties gegeven van films die talloze aanknopingspunten
bieden om met een groep in gesprek te gaan over het thema Opstandig.
Van klassiekers tot nieuwkomers: stuk voor stuk zijn het films waarin het thema
Opstandig een rol speelt. Van de slimme stille opstandigheid van een onschuldige
gevangene tegen een wrede gevangenisdirecteur, het verzet van een jonge studente
tegen nazi-Duitsland tot aan de moed van de lijfarts van de koning om de Verlichting
in een feodaal land te introduceren.
Al deze films geven stof tot nadenken en tot gesprek over wat opstandig inhoudt en
wat opstandig maakt.

Voor het vertonen van films, ook in groepsverband binnen de gemeente, moeten
auteursrechten betaald worden. Licentie daarvoor kan aangevraagd worden bij
Filmservice. Doet een gemeente dat niet, dan kan Filmservice bijvoorbeeld door het
nazoeken op internet (bijvoorbeeld in aankondigingen) ontdekken waar films vertoont
worden en vervolgens nagaan of daar auteursrechten voor zijn betaald.
Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van licentie bij : www.filmservice.nl.
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A Royal Affair (2012)
Het gebeurt wel vaker in films: prinsessen die worden uitgehuwelijkt, terwijl ze geen
idee hebben in wat voor hofhouding ze zullen belanden. In A Royal Affair overkomt
het de jonge, Engelse prinses Caroline Mathilde: eenmaal in Kopenhagen blijkt haar
echtgenoot, koning Christian VII, een idioot. Caroline Mathilde ziet zich veroordeeld
tot een leeg, uitzichtloos bestaan, in een land dat anno 1766 nog steeds in de
Middeleeuwen lijkt te verkeren. Totdat ze Christians lijfarts Struensee ontmoet en
verliefd wordt op deze intelligente, robuuste vrijheidsdenker.
Als het daarbij bleef, zou de plot van A Royal Affair eerder smaken naar zwoelromantische fictie dan naar een waargebeurd gegeven. Maar het gaat nog verder:
Christian laat zich door Struensee als stroman inzetten. Struensee en Caroline
Mathilde stuwen het land stiekem naar een periode van verdraagzaamheid en
verlichting. Allemaal zoals het min of meer daadwerkelijk ging, in wat 'De tijd van
Struensee' zou gaan heten.

Bron:

http://s.vk.nl/dossier-archief/

Regie:
Acteurs:
Duur:

Nikolaj Arcel
Alicia Vikander, Mads Mikkelsen
128 minuten

Die Fremde (2010)
De 25-jarige Umay staat met haar kleine zoontje opeens voor de deur van haar
ouders in Berlijn. Ze is weer teruggekeerd na een ongelukkig huwelijk in Istanbul.
Umays ouders en de rest van de familie zijn niet bepaald gelukkig met haar wens
een eigen onafhankelijk leven te gaan leiden in Berlijn. Umay hoopt echter dat hun
liefde voor haar het uiteindelijk zal winnen van de maatschappelijke dwang en
culturele conventies. Maar wanneer de familie besluit haar zoontje naar vader in
Istanbul te sturen is voor Umay de maat vol.

87

Bron:

www.moviemeter.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

Feo Aladag
Sibel Kekilli, Nizam Schiller
119 minuten
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Dogville (2003)
Tijdens een van zijn avondwandelingen maakt Tom Edison kennis met de
aantrekkelijke Grace. De jonge vrouw is volledig in de war en blijkt op de vlucht te zijn
voor een groep mannen die op haar hebben geschoten. Tom neemt haar mee naar
huis, maar de inwoners van Dogville zijn niet bepaald happig om Grace in hun midden
op te nemen. Toch kan Tom de dorpsbewoners ervan overtuigen haar onderdak te
bieden. In ruil daarvoor moet Grace iedere dag een uur doorbrengen met elke
inwoner van het dorp.

Bron:

www. moviemeter.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

Lars von Trier
Nicole Kidman, Paul Bettany
178 minuten

Festen (1998)
De schijnbaar volledig geslaagde Helge viert zijn zestigste verjaardag in het
familiehotel. Zijn vrouw Else, zoons Christian en Michael, dochter Helene en tal van
vrienden en intimi verzamelen zich in het etablissement voor een groot, gezellig feest.
De enige grote afwezige is dochter Linda, die kort daarvoor zelfmoord pleegde.
Tijdens het diner neemt Christian het woord voor een speech. Daarin verkondigt hij
ten overstaan van iedereen dat zijn vader Linda en hem vroeger seksueel misbruikte.
Het blijkt de eerste van een reeks gebeurtenissen waarin verschillende aanwezigen
hun ware gezichten tonen.
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Bron:

Wikipedia

Regie :
Acteurs:
Duur:

Thomas Vinterberg
Ulrich Thomsen, Henning Moritzen
105 minuten
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Fucking Åmål (1998)
Het verhaal gaat over het onooglijke Zweedse provinciestadje Åmål waar nooit iets
gebeurt en de jongeren zich vervelen. De zestienjarige Agnes voelt zich eenzaam en
slaagt er niet in een stabiele vriendenkring op te bouwen. Agnes is verliefd op de
veertienjarige Elin, het bij de jongens populairste meisje van de school. Elin draait de
jongens zonder problemen om haar vingers, maar is daar eigenlijk op uitgekeken.
Agnes' wereld stort in wanneer uitgerekend Elin haar op haar verjaardagsfeestje
vernedert om indruk te kunnen maken op haar oudere zus Jessica. Maar daar heeft
Elin, die gefascineerd raakt door Agnes' moed, achteraf spijt van. Er volgt een
langzame toenadering tussen de twee.
Bron:

wikipedia

Regie:
Acteurs:
Liljeberg
Duur:

Lukas Moodysson.
Alexandra Dahlström, Rebecka
89 minuten

Hævnen / In a better world (2010)
Anton is een dokter die op en neer reist tussen een idyllisch dorpje in Denemarken en
zijn werk in een Afrikaans vluchtelingenkamp. In deze twee totaal verschillende
werelden worden hij en zijn familie geconfronteerd met conflicten die hen dwingen de
moeilijke keuze te maken tussen wraak of vergeving. Anton en zijn vrouw Marianne,
die twee jonge zonen hebben, zijn uit elkaar maar worstelen met de mogelijkheid om
te scheiden. Hun oudste zoon, de 10-jarige Elias, wordt op school gepest. Hier komt
verandering in wanneer Christian, een net verhuisde klasgenoot uit Londen, het voor
hem opneemt. De moeder van Christian is overleden aan kanker en hij heeft moeite
dit verlies te verwerken. Al snel worden Elias en Christian hechte vrienden, maar
wanneer Elias door Christian wordt betrokken bij een gevaarlijke wraakactie met
tragische consequenties, wordt hun vriendschap op de proef gesteld en zijn hun
levens in gevaar.
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Bron:

www.moviemeter.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

Susanne Bier
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm
119 minuten

Opstandig. Lef om verder te denken, ADS map 2014- 2015

La Religieuse (2013)
Verfilming van de klassieke roman van Diderot waarin een jonge non zich probeert te
onttrekken aan de rigide leefwijze van een 18e-eeuws klooster.
Het verhaal speelt zich af in 1763. De zestienjarige Suzanne wordt door haar familie
gedwongen om in het klooster te treden als novice. In de nonnenverblijven wordt zij
geconfronteerd met de willekeur van de kerkelijke hiërarchie: moeder-oversten die
beurtelings vriendelijk, wreed of net iets te liefdevol zijn. Dankzij haar passie en haar
kracht overleeft ze de wreedheid, rigide structuur en eenzaamheid van het klooster en
kan ze haar enige doel blijven nastreven: haar vrijheid met alle mogelijke middelen
heroveren.
Bron:

www.film1.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

Guillaume Nicloux
Pauline Etienne, Isabelle Huppert
114 minuten

Moolaadé (2004)
In het hedendaagse Afrika verzetten jonge meisjes zich tegen de rituele besnijdenis
en worden onder de hoede genomen van een oudere vrouw
Elke zeven jaar wordt in Afrikaanse dorpen het ritueel van vrouwenbesnijdenis
georganiseerd. Een aantal jonge meisjes slaat hiervoor op de vlucht en zoeken
onderdak bij Collé Gallo Ardo Sy, een sterke vrouw die ooit zelf slachtoffer van
besnijdenis is geweest. Bovendien wist ze haar eigen tienerdochter aan het ritueel te
onttrekken. Collé zet de 'moolaadé' in werking: een oude bezwering die onheil afroept
over iedereen die de meisjes iets aandoet terwijl ze onder haar dak verblijven.
Hierdoor krijgt ze last met de conservatieve dorpelingen die eisen dat ze deze
'heiligplaats' voor de meisjes opheft. Collé blijft stand houden en hierdoor komt zelfs
het aanstaande huwelijk van haar eigen dochter in gevaar.
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Bron:

www.film1.nl/films

Regie:
Acteurs:
Sanogo
Duur:

Ousmane Sembene
Fatoumata Coulibaly, Bakaramoto
124 minuten
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Muiterij op de Bounty (2005)
De spectaculaire film heeft alles wat een film zich maar wenst: indrukwekkend
acteerwerk, scherpe dialogen en fantastische actiescènes.
Hopkins zet een briljant portret neer van William Bligh, een zeekapitein die in 1787
tijdens een ruim 16.000 km lange reis vol gevaar, chaos en krankzinnigheid aan het
roer stond van The Bounty. Na 31 dagen strijd te hebben geleverd tegen hevige
stormen en de niet aflatende wreedheid van kapitein Bligh, kan de vermoeide
bemanning eindelijk opgelucht voet aan wal zetten op een afgelegen eiland. Maar al
snel wil hun tirannieke kapitein weer vertrekken en de radeloze mannen wenden zich
tot eerste stuurman Fletcher Christian om hen te helpen het schip, desnoods met
geweld, over te nemen. (132 min.)

Bron:

www.bol.com

Regie:
Acteurs:
Duur:

Roger Donaldson
Mel Gibson, Anthony Hopkins
132 minuten

One flew over the Cuckoo’s Nest (1975)
Randall Patrick McMurphy is een rebelse kruimeldief die veroordeeld wordt wegens
ontucht met een minderjarige. Omdat hij liever niet naar de gevangenis wil, doet hij
zich voor als geestelijk gestoorde waarna hij in een psychiatrische inrichting wordt
geplaatst voor rehabilitatie. In de inrichting krijgt McMurphy niet alleen te maken met
zijn gestoorde medepatiënten, maar ook met de sadistische verpleegster Ratched, die
met een stoïcijnse en kille zelfverzekerdheid de scepter zwaait over haar afdeling. Het
duurt niet lang of oproerkraaier McMurphy organiseert samen met zijn nieuwe
vrienden een opstand tegen haar. McMurphy verpersoonlijkt die vrije jaren zestig. Hij
is een vrije geest die zijn eigen gang gaat en zich van niets en niemand wat aantrekt.
Van autoriteit moet hij al helemaal niets hebben, daarom ligt hij binnen de kortste
keren in de clinch met Ratched. De zuster is niet gewend om tegengas te krijgen en
weet zich geen raad met de rebelse McMurphy. Haar onaantastbaarheid wordt
aangetast.
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Bron:

www. cinemagazine.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

Milos Forman
Jack Nicholson,Danny DeVito
134 minuten
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Pantserkruiser Potjomkin (1925)
Regisseur Eisenstein (1898-1948) kreeg in 1925 van de Russische partijleiding
opdracht een film te maken naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de
revolutie van 1905. Honderden pagina's script werden overboord gegooid toen
Eisenstein vanwege slecht weer gedwongen werd Baku te verlaten om in Odessa
verder te filmen. Daar besloot hij de muiterij op de pantserkruiser Potemkin en de
daarop volgende opstand in Odessa te gebruiken als symbool voor de hele revolutie.
Het resultaat was een tijdloos meesterwerk, dat voor sommige critici nog steeds de
Beste Film Aller Tijden is. Vaak geciteerd, maar ook vaak geparodieerd.

Bron:

www.cinema.nl/films

Regie:
Acteurs;
Duur:

Sergei M. Eisenstein
Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky
75 minuten

Ressources Humaines (1999)
Frank is afgestudeerd en komt terug naar zijn kleine geboorteplaats om een
management-positie in te nemen in het bedrijf van zijn vader. Frank maakt een grote
fout wanneer hij met het personeel gaat praten. Het management ontslaat mensen op
basis van Frank's bevindingen wat voor grote problemen zorgt tussen zowel het
management en de werkvloer als Frank en zijn vader.
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Bron:

www.moviemeter

Regie:
Acteurs:
Pandelaère
Duur:

Laurent Cantet
Jalil Lespert, Véronique de
103 minuten
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Sophie Scholl - die letzten Tage (2005)
Sophie Scholl (Forchtenberg, 9 mei 1921 - München-Stadelheim, 22 februari 1943)
was een Duitse studente en verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog.
Sophie Scholl ging in 1942 in München biologie en filosofie studeren. Door haar broer
Hans, die aan dezelfde universiteit de studie medicijnen volgde, leerde zij studenten
kennen die het nationaalsocialisme afwezen. Sophie ging deelnemen aan het
verspreiden van pamfletten van de verzetsgroep Die Weiße Rose.
Op 18 februari 1943 werden Hans en Sophie Scholl bij het verspreiden van de
pamfletten betrapt en overgeleverd aan de leiding van de universiteit. Op 22 februari
1943 werd Sophie Scholl door nazi-rechter Roland Freisler tot de doodstraf
veroordeeld, en nog dezelfde dag door middel van de guillotine geëxecuteerd.
In 2005 kwam de film uit, die zich baseert op de verslagen van de verhoren van
Sophie Scholl door de Gestapo.

Bron:

Wikipedia

Regie:
Acteurs:
Hinrichs
Duur:

Marc Rothemund
Julia Jentsch en Fabian
117 minuten

The Shawshank Redemption (1994)
Een film over het leven in de Amerikaanse Shawshankgevangenis, waar corruptie bij
bewakers en directie een grote rol speelt. Andy Dufresne, een bankier, wordt door
een rechtbank veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar, en komt
terecht in Shawshank. Hij blijft echter volhouden dat hij onschuldig is. In deze
gevangenis raakt hij al snel eigen met zijn medegevangenen. Een daarvan is Red, die
al onmiddellijk gecharmeerd raakt door de enorme slimheid van Andy. Andy zit
uiteindelijk twintig jaar in de gevangenis en neemt op een ingenieuze manier wraak op
de gevangenisdirecteur. Een aangrijpende film waarin sterk wordt geacteerd.
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Bron:

Wikipedia

Regie:
Acteurs:
Duur :

Frank Darabont
Tim Robbins, Morgan Freeman
142 minuten
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Van de koele meren des doods (1982)
Psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Frederik van Eeden.
De film vertelt de geschiedenis van een gefrusteerd meisje uit betere kringen, dat na
een mislukte liefde voor een kunstenaar een verkeerd huwelijk sluit, verliefd wordt op
een componist, van wie het kind sterft, en via een krankzinnigeninrichting tenslotte als
morfine-hoertje in de Parijse goot belandt. Van Brakel heeft de film een eigen karakter
gegeven door van Eedens naturalistische roman van een feministische invalshoek te
voorzien. Renée Soutendijk weet in haar rol als Hetty de innerlijke strijd van deze
vrouw met veel nuance en gevoel weer te geven.

Bron:

www. cinemagazine.nl

Regie:
Nouchka van Brakel
Acteurs:
Renée Soutendijk, Derek de
Lint en Peter Faber
Duur:
120 minuten

V for Vendetta (2005)
De film speelt zich af in het Londen van de nabije toekomst eind jaren 2020. GrootBrittannië is een totalitaire staat geworden. Tegen deze achtergrond wordt de jonge
vrouw Evey van de dood gered door een gemaskerde man, beter bekend als "V". V is
weergaloos en charismatisch, maar vooral meester in list en bedrog en zeer bekwaam
in de vechtkunst. Hij ontketent een revolutie als hij twee belangrijke
regeringsgebouwen opblaast en het door de regering gecontroleerde radio- en TVstation overneemt. V spoort zijn burgervrienden aan in opstand te komen tegen de
tirannie en onderdrukking van het onmenselijke schrikbewind. Als Evey de waarheid
blootlegt over V's mysterieuze achtergrond en hiermee ook de waarheid over zichzelf
ontdekt, is zij zijn onwaarschijnlijke bondgenoot in de strijd voor vrijheid en
gerechtigheid in een samenleving die geplaagd wordt door wreedheid en corruptie...
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Bron:

www.moviemeter.nl

Regie:
Acteurs:
Duur:

James McTeigue
Natalie Portman, Hugo Weaving
132 minu
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