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???  23 maart  (dinsdag) 18.00 u., bibliotheek 
Leef!      9 april   (vrijdag)  17.30 u., bibliotheek  
Ober    23 april   (vrijdag)  17.30 u., bibliotheek 
Cloaca    28 mei    (vrijdag)  17.30 u., bibliotheek 
Zus&zo   11 juni    (vrijdag)  17.30 u., bibliotheek 
 

LEEF! 
 
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen / Jean van de Velde 
Scenario: Maria Goos 
Genre: Drama 
Jaar: 2005 
 
Leef! is de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival in Utrecht in september van 
2005. 
 
Korte inhoud: Als Anna, een levenslustige vrouw van begin veertig een dagboek begint bij te 
houden (Het dagboek van Anna verscheen als feuilleton in Volkskrant Magazine), komt ze tot 
de ontdekking dat er iets niet goed zit in haar leven. Ze heeft de voortdurende druk, met haar 
vroedvrouwenpraktijk, met haar relatie en met haar gezin. 
  
Ze voelt dat ze de diverse aspecten van haar leven als schotels op stokjes draaiende probeert 
te houden, maar komt niet aan het echte leven toe. Anna besluit de bezem door haar leven te 
halen. Via een reeks soms pijnlijke en soms hilarische confrontaties krijgt ze haar leven op 
orde. In Leef! overwint de vroedvrouw Anna haar angst om een droom te verwezenlijken. Ze 
wordt schrijfster. 
  
Ze weet weer waarvoor en voor wie ze leeft! En de mensen in haar directe omgeving zijn er 
stuk voor stuk ook wijzer van geworden. Leef! is een sterk autobiografische film. Het is een 
ode aan de liefde en aan het leven, zegt Maria Goos 
 
http://www.cinema.nl/artikelen/2161048/heel-veel-moderne-problemen 
 
 
OBER 
 
Scenario en regie: Alex van Warmerdam 
Genre: Komedie 
Jaar: 2006 
 
Het 26e Nederlands Film Festival opende met OBER, de nieuwe speelfilm van 
tweevoudig Gouden Kalfwinnaar Alex van Warmerdam. 
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Edgar werkt als ober in 'Het Westen', een matig lopend restaurant met een groot aquarium. 
Zijn vrouw Ilse is chronisch ziek. Een buitenechtelijke verhouding met Victoria kan hem 
hooguit seksueel bevredigen. Hij wordt geterroriseerd door zijn buren. Zijn werk schenkt hem 
nauwelijks voldoening. Als Edgar door lastige klanten tot het uiterste wordt getergd en geen 
weerwoord heeft gaat hij letterlijk verhaal halen bij de man die hem schrijft. Edgar uit zijn 
onvrede. Hij wil van zijn vrouw af. Hij wil een nieuwe vriendin, hij wil nieuwe buren en hij 
wil zich niet meer door zijn klanten als een voetveeg laten behandelen. 
 
http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk281/ober.html 
 
 
CLOACA 
 
Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen  
Scenario: Maria Goos 
Genre: Komedie / Drama 
Jaar: 2003 
 
Dit commerciële en artistieke succes van schrijfster Maria Goos en regisseur Willem van de 
Sande Bakhuyzen maakte als toneelstuk al naam. Het gaat over vier bevriende mannen die om 
verschillende redenen op elkaar aangewezen worden. Van de Sande Bakhuyzen regisseerde 
zijn film over menselijke wanhoop 'vanuit hart en buik' en dat is te zien en voelen. Cloaca is 
als telefilm gemaakt, maar trok al volle bioscoopzalen. 
 
http://www.8weekly.nl/artikel/742/cloaca.html 
 
 
ZUS & ZO 
 
Scenario en regie: Paula van der Oest 
Genre:  Romantiek / Komedie / Drama  
Jaar: 2001 

Echt goede Nederlandse films zijn in de grotere bioscopen op de vingers van één hand te 
tellen (ik heb rechts twee vingers). Zelden krijgen ze de aandacht die ze verdienen van 
het grote publiek. Zus & Zo vormt een kleine uitzondering. In diverse vrouwenbladen 
zoals de Flair kreeg deze productie enkele lovende kritieken.  

Het begin van de film introduceert drie zussen die allen met hun carrière lijken te worstelen. 
Als hun broer (een tamelijk stereotype homoseksueel) wil gaan trouwen met een vrouw 
dreigen de zussen hun erfenis (een Portugees hotel) mis te lopen. Daarom komen ze vlug bij 
elkaar om een stokje voor dit huwelijk te steken. De beoogde echtgenote van broerlief lijkt op 
het eerste gezicht zo naïef als een Teletubbie, maar schijn bedriegt. 

http://www.filmtotaal.nl/module.php?section=nfdDetails&movieID=905 

 

Voorbereid door: Basia Zalewska (II BA) 


