
Micmacs a Tire-Larigot  
Vanaf 17 december 

Acht jaar na de tophit Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulan heeft Jean-Pierre Jeunet 
zich voor zijn zesde speelfilm vol overgave 
gestort op de wapenindustrie. En voor het 
eerst laat hij zich van zijn komische kant 
zien, weliswaar met een scherp randje. 
Door een bizar ongeluk wordt Bazil door een kogel 
in zijn hoofd getroffen. Hierdoor is hij een beetje 
typisch geworden. Dit voorval en de dood van zijn 
vader, die om het leven kwam bij het onschadelijk 

maken van een bom, hebben een knop bij Bazil omgezet. Hij besluit zich te keren tegen alles 
wat met wapens te maken heeft, te beginnen met de vervaardigers ervan. Samen met zijn 
vrienden bedenkt hij een plan om twee wapenfabrikanten ‘onschadelijk’ te maken. 
Het succes van Amélie was zo overweldigend dat evenaring een bijna onmogelijke opgave 
leek. Met Micmacs (à tire-larigot) lijkt Jeunet in de buurt te komen. De film doet bovendien 
bij vlagen weer denken aan zijn verrassende debuut Delicatessen. 
 
Regie: Jean-Pierre Jeunet, Frankrijk 2009, Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 105 
minuten 

 
 

 
 
Le Concert  
Vanaf 14 januari 

Ten tijde van Brejnev stond Andreï Filipov 
aan het hoofd van het wereldberoemde 
Bolchoï Orkest en was hij de meest 
befaamde dirigent van Rusland. Omdat hij 
weigerde de joodse muzikanten uit het 
orkest te zetten, werd hij op het hoogte 
punt van zijn carrière ontslagen.  
Dertig jaar later werkt hij nog steeds voor het 
Bolchoï Orkest maar nu in de schoonmaakploeg. 
Op een avond ziet Andreï toevallig een fax waarin 

de Théâtre du Châtelet het orkest officieel uitnodigt voor een concert in Parijs. Andreï krijgt 
een waanzinnige idee. Waarom zou hij zich niet samen met zijn vroegere collega-
muzikanten, die zoals hij leven van klusjes, voordoen als het Bolchoï Orkest en met hen naar 
Parijs gaan? Eindelijk is het moment gekomen waarop ze wraak kunnen nemen. 
 
Regie: Radu Mihaileanu, Frankrijk 2009, Russisch/Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 
124 minuten 

 
 
 



 
Villa Amalia  
Vanaf 21 januari 

Wanneer Ann op een nacht Thomas betrapt met 
een andere vrouw in zijn armen, is het de druppel 
die de emmer doet overlopen. Ze beslist om hem 
te verlaten, om alles achter te laten. Het enige 
belangrijke in haar leven is de muziek, maar die 
houdt haar niet tegen. Met haar jeugdvriend 
Georges beslist ze alles achter te laten en samen 
te vertrekken. Samen vinden ze een eiland, en op 
dat eiland staat villa Amalia... 

Regie: Benoit Jacquot, Frankrijk 2009, Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 94 minuten 

 

 

Un Prophète  
Vanaf 4 februari 
 

Regisseur Jacques Audiard vertelt in Un 
Prophète het verhaal van de 19-jarige 
analfabeet Malik El Djebena (Tahar 
Rahim) die veroordeeld is tot zes jaar 
gevangenis.  
De fragiele Malik wordt al snel in het nauw 
gedreven door de leider van de Corsicaanse 
maffiabende, die de gevangenis beheerst en 
moet een aantal vieze klussen opknappen. 
Wanneer hij daarin slaagt komt hij iets hoger 

in de pikorde van de gevangenis, hoewel hij afhankelijk blijft van het goeddunken 
van de bende. Maar Malik is sluw en maakt in het geheim zijn eigen plannen... De 
film die in Cannes al veel stof deed opwaaien en bekroond werd met de Grand Prix 
du Jury! 
 
Regie: Jacques Audiard, Frankrijk 2009, Frans gesproken, Nederlands ondertiteld, 150 
minuten 


