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Inleiding 
 

U zoekt informatie over Franse films? 
Dé wereldwijde referentiewebsite is www.imdb.com  
In die database staan bijna 3.000.000 films en series en meer dan 6 miljoen acteurs en actrices. Meer dan 
55 miljoen gebruikers kunnen stemmen op de films die ze gezien hebben. 
Na deze korte inleiding, geven we hun Top 25 van de Franse Films Aller Tijden. 
De Franse films vind je via deze link http://www.imdb.com/language/fr  
 
Iets objectiever is www.rottentomatoes.com waar niet de gebruikers maar filmrecensenten kwoteringen 
geven. 
 
Voor info over recente Franse films, kun je ook terecht bij www.allocine.fr  
 
Voor gebruikers die liever een Nederlandstalige site hebben, is er www.fransefilms.nl 
 
Als uitsmijter geven we een leuke site voor filmfreaks die locaties in Parijs willen bezoeken 
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2014/07/06/carte-rue-rue-retrouvez-plus-600-films-tournes-a-
paris-253422  
 

Hoe zoek je in onze catalogus de Franse films op DVD ? 
 

Alle Franse films 
 
Tik in het zoekscherm bovenaan   dvd 
Op het volgende scherm zie je links staan  dvd (10 513) 
  
Dit betekent dat we op dit moment 10 513 dvd’s hebben. Om de zoekopdracht te beperken klikken we nu 
in de linkerkolom  op      Fictie 7556 zoekresultaten 
 
Dan klik je weer links op    Frans 671 zoekresultaten 
 

Recente Franse films 
 
Links kun je dan klikken     Uitgegeven tussen 2010- 311 zoekresultaten 
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Wij hebben het niet ? 

Natuurlijk kunnen wij niet alles hebben. Dankzij de goede 
samenwerking tussen de verschillende West-Vlaamse en andere Vlaamse bibliotheken kun je, als lid van 
onze bib, heel eenvoudig cd’s of dvd’s laten overkomen van andere bibliotheken. Zoek in de catalogus, vul 
een formuliertje in (digitaal) of ter plaatse en afhankelijk van de beschikbaarheid, krijg je zo snel mogelijk 
bericht per mail of telefoon als het door jou gevraagde klaarligt is. Je betaalt een schamele € 2,00 als 
vergoeding. 
We proberen altijd zo volledig mogelijk te zijn met onze collectie maar soms gaan dvd’s kapot of zijn ze 
(tijdelijk) niet meer te krijgen in de handel. 
Je kan ze wel bij onze collega’s vinden. 
 

Top 25 aller tijden 
 
Dit is dus een lijst van de 25 beste Franse films, geklasseerd op de kwoteringen van de leden van IMDB. 

Bij die klassiekers vind je meest oude films. Alleen bij die films die wij hebben , staat er een korte inhoud . 

 

1. Intouchables (2011) 

Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van 
een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de 
jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel een uitkering. 
Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan 
opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij 
Philippe's stijve huishouden binnen de kortste keren op z'n kop. Maar ook Driss' leven zal 
nooit meer hetzelfde zijn. 

 

2. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) 

Maak kennis met Amelie. Ze is jong onschuldig naïef en op zoek naar de ware liefde. Als 
jonge Parijse twintiger ontdekt ze beetje bij beetje dat om het echte geluk te vinden ze 
haar lot in eigen hand moet nemen en daarbij volledig moet openstaan voor haar 
omgeving. Een ontroerend hedendaags sprookje. 
 
 
 

3. La passion de Jeanne d’Arc (Carl Theodore Dryer, 1928) 
niet meer te krijgen 

4. Wages of fear (= Le salaire de la peur) (Henri-Georges Clouzot,1953) 

In de Zuid Amerikaanse jungle is dringend nitroglycerene gewenst bij een zeer afgelegen 
olieveld. Er woedt een heftige brand die geblust moet worden. De Oil Company huurt vier 
mannen in die met twee trucks de kostbare lading naar de afgelegen plek brengen. Geld 
wacht hen aan het einde van deze helse rit. Ieder schokje kan hen fatal worden. Er 
ontwikkeld zich een rivaliteit tussen de twee teams wat bepaald niet ten goede komt aan de 
veiligheid die ze in acht moeten nemen. Ze beginnen aan een reis waarvan het einde bijna 
zeker is, de altijd loerende dood. 
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5. Les enfants du paradis (1945) 

Parijs 1828. Op de Boulevard du Crime speelt mime-artiest Baptise Deburau de sterren 
van de hemel in de Funambules. In dit theatertje, waar je voor een paar centimes een 
plaatsje in de nok kunt krijgen, debuteert ook Fréderick Lemaître, wiens droom het is 
om een groot Shakespearevertolker te worden. Garance deelt het bed met hem, maar 
heeft haar hart verpand aan de bedeesde Baptiste. Ze komt … Lees meerin nesten 
dankzij haar louche vriend Lacenaire en gaat er vandoor met een rijke graaf. 
 

 

6. Les diaboliques (1955) 

Nicole en Christina zijn beiden lerares op een kostschool. Directeur Michel Delassalle is 
gehuwd met koelbloedige Christina, maar hij houdt er stiekem ook een affaire op na 
met Nicole. Wanneer beide vrouwen genoeg krijgen van zijn tirannieke gedrag 
besluiten ze Michel te verdrinken in een badkuip waarna ze hem dumpen in het 
zwembad van de school. Als het zwembad een paar dagen later wordt drooggelegd, is 
het lichaam echter verdwenen. 
 

 

7. Incendies (2010) 

De tweeling Jeanne en Simon Marwan is verbijsterd wanneer zij bij de notaris twee 
brieven ontvangen van hun overleden moeder Nawal. Eén brief is gericht aan hun 
vader, van wie ze dachten dat hij overleden was en één is voor hun broer, van wiens 
bestaan ze niets afwisten. Ze vertrekken naar het Midden-Oosten om meer te weten te 
komen over hun familiegeschiedenis. Hier ontdekken ze het tragische lot van hun 
moeder, dat zowel getekend was door oorlog en haat, als door de moed van een 
uitzonderlijke vrouw. 

 
 

8. Du rififi chez les hommes (1955) 
niet meer te krijgen 

9. Les quatre cent coups (1959) 
niet meer te krijgen 

10. La bataille d’Algiers (1966) 
niet meer te krijgen 

11. La grande illusion (1937) 
niet meer te krijgen 

12. Le samourai (1967) 
niet meer te krijgen 

13. L’armée des ombres (1969) 
besteld 16/09/2014 
 

14. Jean de Florette (1986) 

Jean de Florette trekt met vrouw en kind van de stad naar de buiten. Hij heeft dankzij 
een erfenis grond kunnen kopen die hij gaat bewerken en met de opbrengst ervan zal hij 
zijn gezin onderhouden. Zijn stadsmentaliteit maakt hem niet geliefd bij de dorpelingen. 
Twee dorpelingen leggen de bron droog waarmee zijn land wordt bevloeid. Tenslotte 
wordt Jean door deze twee vermoord, met het stille medeweten van de andere 
dorpelingen. 
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15. La haine (1995) 
niet meer te krijgen 

16. Z (1969) 
niet meer te krijgen 

17. Le cercle rouge (1970) 
niet meer te krijgen 

18.  Trois couleurs: rouge (1994) 

Valentine volgt danslessen in Genève. Ze klust bij als mannequin om de studies te 
kunnen betalen. Haar vriend woont en werkt in het buitenland en neemt regelmatig 
contact op met haar. 
Wanneer ze op een avond de hond Rita aanrijdt brengt ze het gewonde dier naar de 
dierenarts voor verzorging. Op de halsband van Rita staat het adres van haar baasje. 
Valentine besluit om de man op te zoeken en komt terecht in een groot, leeg huis van 
een gepensioneerde rechter. De man heeft maar een tijdverdrijf: zijn buren 

bespioneren en hun gesprekken afluisteren. 
 

19. La règle du jeu (1939) 

De jonge piloot André Jurieu is verliefd op Christine, vrouw van de Joodse landeigenaar 
Markies de la Chesnaye. Die organiseert een jachtweekend op zijn domein en nodigt 
Jurieu, zijn eigen maîtresse en een aantal andere vrienden uit. Er ontstaan allerlei 
liefdesintriges, zowel tussen de haute bourgeoisie upstairs als het personeel 
downstairs. 
 
 

20. Vivre sa vie (1962) - niet meer te krijgen 

21. Manon des sources (1986) 

Manon des Sources is het oogstrelende vervolg op het al even betoverende Jean de 
Florette, gebaseerd op Marcel Pagnol's klassieke roman over hebzucht, overleven en 
lotsbestemming. Manon, dochter van de titelheld uit de vorige film, is inmiddels een 
volwassen, beeldschone vrouw. De boerderij in de Provence die ooit van haar vader 
was, is nu definitief in handen van de sluwe Le Papet en diens niet al te snuggere neef 
Ugolin. Zodra Manon echter de ware toedracht van haar vaders tragische dood 
ontdekt, zint deze vrijgevochten herderin op wraak. 

 

22. La scaphandre et le papillon (2007) The diving bell   film DIVI 

Het waargebeurde verhaal van de Franse Elle-hoofdredacteur Jean-Dominique Bauby 
die door een beroerte volledig verlamd raakt. Het enige dat hij nog kan bewegen is zijn 
linkeroog Bauby weigert echter op te geven; hij leert te communiseren door te 
knipperen, en weet zo vanuit zijn ziekbed een boek te schrijven. 
 
 
 

23. Au revoir les enfants (1987) 

In 1944 is Julien 12 jaar en hij zit op een kostschool. Daar komt een nieuwe leerling: 
Jean Bonnet. Hij is erg stil en teruggetrokken. Julien weet de vriendschap van Jean te 
winnen en ontdekt zo zijn geheim: Jean is een joodse jongen. Op een dag vallen de 
Duitsers binnen in de school: de directeur zou lid zijn van het verzet en in die 
hoedanigheid meerdere joden verborgen hebben. Ook de identiteit van Jean wordt 
ontdekt... 
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24. Persepolis (2007) 

Het verhaal over Marjane Satrapi die op 9-jarige leeftijd in Iran wordt geconfronteerd 
met de Islamitische Revolutie. De fundamentalisten dwingen de vrouwen tot het 
dragen van sluiers en zetten velen gevangen. Ondanks deze sociale terreur weet 
Marjane toch punk, Iron Maiden en Abba te ontdekken en later wordt ze door haar 
ouders naar Oostenrijk gestuurd om daar veilig naar school te gaan. … Lees 
meerHoewel ze er na verloop van tijd geaccepteerd wordt, besluit ze toch terug te 
gaan naar het tyrannieke bewind van Iran, omdat het simpelweg als haar huis voelt, en 

besluit daar haar mening te blijven ventileren over wat ze ziet. 
 

25. Ascenseur pour l’échaufaud (1958) 

Oorlogsveteraan Julien en zijn minnares Florence besluiten er samen vandoor te gaan 
en hebben een perfect plan uitgedokterd. Julien zal Florences echtgenoot vermoorden 
en een zelfmoord ensceneren. Maar alles verloopt anders dan gepland in deze film noir. 
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De jaren ‘50 

De Nouvelle Vague is een vernieuwende filmstijl die rond 1959 ontstond. De eerste film in deze stijl was À 
bout de souffle van Jean-Luc Godard. 

De grondleggers van deze stijl waren Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Jacques Rivette, Éric 
Rohmer en François Truffaut. Ze hadden geen filmopleiding genoten maar zaten in filmclubs waarin zij 
Hollywood-films analyseerden en zochten naar manieren om het anders te doen. Deze regisseurs wilden 
afstappen van de Hollywoodclichés. Ze noemden Hollywood "de droomfabriek". De films van Hollywood 
deden er alles aan om de kijker te laten geloven dat het echt was. Zo is de montage van een Hollywood-film 
continu en daar waren ze tegen. Jaren later werd de nieuwe stijl Nouvelle Vague genoemd. Er moest bij 
voorkeur worden voldaan aan de volgende regels: 

1. Er wordt met een handcamera gefilmd 
2. De personen spreken tegen de camera 
3. Bewuste vergrijpen tegen de continuïteit 
4. Gebruikmaken van springers en as-fouten 
5. Doorgedreven ellipsgebruik 
6. Klankband 
7. Men hoort verschillende geluiden 
8. Het geluid is niet synchroon 
9. Het geluid gaat op en neer 
10. Soort muziek: jazz (bedoeld om de kijker geconcentreerd te houden) 

De bedoeling was de kijkers bewust te maken dat het in de eerste plaats film was, waar zij naar keken. 

Hieronder vind je enkele films van de bekendste Nouvelle Vague-regisseurs. Ze begonnen allemaal eind 
jaren ’50, maakten hun beste films in de jaren ’60 en sommigen nog lang daarna 
 
Godard, Jean-Luc 

In 1959 bracht hij zijn eerste lange speelfilm uit, À bout de souffle. 
Deze film speelde een sleutelrol bij het ontstaan van de nouvelle 
vague. Het brak met veel toen heersende conventies, met zijn 
referenties en invloeden van de Amerikaanse (gangster)film, het 
lage budget en de ruwe montage. De hoofdrollen waren voor Jean-
Paul Belmondo en Jean Seberg en was een groot succes bij het 
publiek en de critici. 

Dat jaar trouwde hij ook met Anna Karina, die in veel van zijn films 
zou optreden. In 1964 vormden ze samen een productiemaatschappij, Anouchka Films. Ze scheidden in 
1965. 

In 1961 maakte hij Une femme est une femme, zijn eerste kleurenfilm. Rond de studentenopstanden van 
1968 raakte Godard geïnteresseerd in het Maoisme. In die tijd begon hij met een experimentele, politieke 
fase, die duurde tot 1980. In de zomer van 1968 richtte hij samen met onder andere Jean-Pierre Gorin de 
Dziga Vertov Groep op, die "politieke films politiek" wou maken. Enkele films uit die tijd zijn Le Gai Savoir, 
Pravda en One Plus One, waar bij de laatste een unieke registratie van de studio-opbouw door de Rolling 
Stones van de klassieker Sympathy for the Devil deel uitmaakt. In 1972 maakte hij Tout va bien, met Jane 
Fonda en Yves Montand in de hoofdrollen, waarna Letter to Jane volgde, een film over een foto van Jane 
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Fonda, waar Gorin en Godard over discussiëren. In 1972 ontmoette hij ook Anne-Marie Miéville, zijn latere 
vrouw, met wie hij vele films maakte. 

In 1980 eindigde deze fase. Zijn eerste film die weer meer mainstream en toegankelijk was, was Sauve qui 
peut (la vie) uit 1980. Zijn films van na die tijd zijn meer autobiografisch. 

Films van Jean-Luc Godard in de Kortrijke Bibliotheek 

 A bout de souffle (1959) 
 Contempt (1963) 
 Masculin feminine (1966) 
 Sympathy for the devil (1968) 
 First name Carmen (1983) 
 
Chabrol, Claude 

Chabrol was in 1958 de eerste van de groep critici die zijn eigen films 
ging maken, en wordt daarom vaak gezien als de grondlegger van de 
beweging. Zijn debuutfilm was Le Beau Serge (1958). Chabrol 
regisseerde en produceerde deze film en schreef zelf het scenario. Hij 
richtte zijn eigen productiemaatschappij op, AJYM, waarmee hij ook 
andere nouvelle vague-regisseurs als Rivette, Rohmer en Philippe de 
Broca kon ondersteunen. 

Met zijn eerste films, zoals Les Cousins (1959) en Les Bonnes Femmes 
(1960), maakte hij wereldwijd naam bij verscheidene critici. 
Commercieel succes bleef echter uit en in de jaren zestig maakte hij 
enkele films die geld binnenbrachten maar slechte recensies kregen. 
Hij wist de critici pas weer te overtuigen met Les Biches (1968) en met 

La Femme infidèle (1969). In beide films speelde Stéphane Audran, zijn tweede vrouw en lange tijd zijn 
muze. 

In zijn films uit de jaren zestig en begin jaren zeventig keren regelmatig dezelfde namen terug voor de 
hoofdpersonages: Charles, Paul en Helène. Ze komen (soms twee, soms alle drie) onder andere voor in Les 
Cousins (1959), La Femme infidèle (1969), Que la bête meure (1969), Le Boucher (1970) en Juste avant la 
nuit (1971). Deze films draaien meestal om de relatie tussen deze personages, en tonen de gevaren van het 
bourgeoise onderdrukken van passies en driften, wat in zijn films leidt tot geweld en zelfs moord. 

Later in de jaren zeventig maakte hij meer televisiefilms en internationale coproducties. Een van zijn meest 
gewaardeerde films uit de jaren zeventig is Violette Nozière uit 1978, zijn eerste film met Isabelle Huppert 
in de hoofdrol. 

Films van Claude Chabrol in de Kortrijke Bibliotheek 

 Madame Bovary (1991) 
 Bellamy (2009) 
 Affaire de femmes, Une (1988) 

Cérémonie, la 
Enfer, L’ 
Merci pour le chocolat 
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Resnais, Alain 

In de jaren '50 nam hij naast François Truffaut en Jean-Luc Godard deel aan 
de Franse Nouvelle Vague. Voor zijn films gebruikte hij scenario’s van Jean 
Cayrol, Marguerite Duras en Alain Robbe-Grillet. In 1959 kreeg hij grote 
bekendheid door zijn speelfilm Hiroshima mon amour. Resnais was gehuwd 
met Clara Goldschmidt en Florence Malraux (de enige dochter van de 
overleden Franse politicus en schrijver André Malraux). Zijn laatste 
levensgezel was de Franse actrice Sabine Azéma. Hij overleed in de avond 
van 1 maart 2014 in het bijzijn van zijn familie. 
 

Films van Alain Resnais in de Kortrijke Bibliotheek 

 Hiroshima mon amour (1959) 
 Je t’aime, je t’aime (1968) 
 Mon oncle d’Amérique (1980) 

La vie est un roman (1983) 
On connait la chanson (1997) 
Pas sur la bouche (2003) 
Coeurs (2006) 

 
Truffaut, François 

In 1959 draaide hij zijn eerste langspeelfilm, Les Quatre Cents Coups, de 
eerste uit de sterk autobiografisch getinte Antoine Doinel-serie, die 
onmiddellijk succes had en internationaal de deur opende voor de 
Nouvelle Vague. Hierna scoorde hij grote successen met meesterwerken 
als Jules et Jim, L'Enfant sauvage en Le Dernier Métro. La Nuit américaine 
won in 1973 de Oscar voor beste buitenlandse film. In 1981 won Le 
Dernier Métro de César voor beste film van 1980. Truffaut was als acteur 
te zien in Close Encounters of the Third Kind (1977) van Steven Spielberg. 
Ook schreef Truffaut een boek over Alfred Hitchcock, zijn grote voorbeeld 
en favoriete regisseur. 

Truffaut bleef films maken tot aan zijn dood op 52-jarige leeftijd. 

Films van Françosi Truffaut in de Kortrijke Bibliotheek 

Tirez sur le pianist (1960) 
Baisers volés (1968) 
L’enfant sauvage (1969) 
L’homme qui aimait les femmes (1977) 
The vanishing fiancée (1978) 

 

Naast deze vier grootmeesters van de Nouvelle Vague, kunnen we nog twee andere regisseurs vermelden 

 
Rivette, Jacques 

 Paris nous appartient (1960) 
Rohmer, Eric 

 Le signe du lion (1959) 
 Ma nuit chez Maude (1969)  
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De drie groten van de Franse humor 
 
In de jaren ’50 en ’60 waren de Franse humoristische films heel populair bij ons. De voornaamse 
vertegenwoordigers van dit populaire genre waren Fernandel, Bourvil en Louis de Funès. 
Een kort overzicht. 
 

Fernandel 

Fernandel – pseudoniem van Fernand Joseph Désiré Contandin – (Marseille, 8 mei 1903 – 
Parijs, 26 februari 1971)  begon als zanger en komiek in cafés en het vaudeville-theater. Zijn 
acteursnaam ontleende hij aan zijn schoonmoeder, die vaak naar hem verwees als "Le 
Fernand d'elle". In 1930 maakte hij zijn filmdebuut in "Le blanc et le noir" van Robert Florey. 
Hij ontpopte zich snel tot de belangrijkste Franse filmkomiek, met als handelsmerk zijn grote 
tanden die hij met een brede glimlach ontblootte en zijn Provençaalse accent. Hij zou de 
volgende veertig jaar in tientallen, vooral Franse komedies de hoofdrol spelen. Daarnaast 

bleef hij ook optreden als zanger in muzikale komedies, die meestal ook verfilmd werden. Fernandel 
regisseerde zelf ook enkele van zijn films. 

Van Fernandel hebben we 17 DVD’s, 2 cd’s (Fernandel  en L’accent du soleil allebei in Open Kast 61 ferna) 
en  5 vinylelpees. 

Frans Gesproken, Nederlands ondertiteld 

Meurtres (1950)     film MEUR 
La table aux crevés (1951)    film TABL 
Le boulanger de Valorgue (1952)   film BOUL 
Coiffeur pour dames (1952)    film COIF 
Le mouton à cinq pattes (1954)    film MOUT 
Honoré de Marseille (1956)    film HONO 
Le couturier de ces dames (1956)   film COUT 
Sous le ciel de Provence (1956)    film SOUS 
La loi c’est la loi (1957)     film LOI C 
Sénéchal le magnifique (1957)    film SENE 
(La vache et le prisonnier, 1959)   in bestelling 
L’âge ingrat (1964)     film AGE I 
Heureux qui comme Ulysse (1969)   film HEUR 
 

Italiaans Gesproken, Nederlands ondertiteld 

 
Don Camillo reeks 

Don Camillo (Fernandel) is priester in een klein Italiaanse dorp waar zijn 
grote rivaal Peppone een belangrijk lid is van de plaatselijke 
communistische partij. Peppone wordt uitgeroepen tot burgemeester 
waarna er een vermakelijke strijd ontstaat tussen kerk en communisme. 
Gebaseerd op de boeken van Giovanni Guareschi 
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 Don Camillo en de Edelachtbare Peppone film DON C 
 Don Camillo in Rusland    film DON C 
 Don Camillo op de barricade   film DON C 
 De kleine wereld van Don Camillo  film KLEI 
 De terugkeer van Don Camillo   film TERU 
 

Bourvil 

 
Bourvil, pseudoniem van André Raimbourg (Prétot-Vicquemare, 27 juli 1917 - Parijs, 23 
september 1970) was een Frans acteur en zanger. Zijn acteursnaam is afgeleid van het 
dorp Bourville in Normandië, waar hij zijn kindertijd doorbracht.  
Hoewel Bourvil ook dramatische rollen speelde, zal hij bij het grote publiek bekend blijven 
voor zijn rollen in komische films. Vaak waren de personages die hij vertolkte zachtaardig 
en naïef, zoals in de succesfilm van Gérard Oury, Le corniaud , waarin hij het perfecte 
contrast vormde met zijn tegenspeler Louis de Funès. Later schitterde het duo nogmaals 
in de kaskraker La Grande Vadrouille, ook van Oury. Een andere grote rol had Bourvil ook 

nog in Le Cerveau, naast Jean-Paul Belmondo, Eli Wallach en David Niven. Bourvil vertolkte ook een bijrol in 
The Longest Day, waarin hij een Franse burgemeester speelde. 
Bourvil nam ook een driehonderdtal liedjes op, voornamelijk in de hem kenmerkende naïef-humoristische 
stijl. Op 23 september 1970 stierf Bourvil aan de gevolgen van de ziekte van Kahler, waar hij tevergeefs 
voor lange tijd tegen vocht. 
 

We hebben van Bourvil ook de cd Du rire aux larmes (61 bourv – 61 VRT 949) 
 
Frans Gesproken, Nederlands ondertiteld 
Le coeur sur la main (1949)    film COEU 
Tout l’or du monde (1961)     film TOUT 
Le corniaud (1965) 
La grosse caisse (1965)     film GROS 
La grande vadrouille (1966)    film GRAN 
La mur de l’Atlantique (1970)    film GROS 
Les cracks (1968)     film GROS 
 
Frans Gesproken, geen Nederlandse ondertitels 
 
Un drôle de dimanche (1958)    film DROL 
Fortunat (1960)      film FORT 
La grande vadrouille (1966)     film GRAN 
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Louis De Funès  
 

De Franse acteur Louis de Funès begon zijn filmcarrière in 1945 en zou daarna in meer 
dan 100 films spelen. In de jaren '50 en '60 was hij in eigen land veruit de meest 
populaire komiek. Hij speelde er aan de zijde van de grootste Franse acteurs uit die 
periode, waaronder Jean Marais, Jean Gabin, Fernandel, Bourvil, Coluche en Yves 
Montand 
 

 
 

Frans Gesproken, Nederlands ondertiteld 

 

De avonturen van rabbi Jacob (1973)    film AVON 
Les tortillards (1960)      film TORT 
Dans l’eau … qui fait des bulles ! (1961)    film DANS 
Fortunat (1960)       film FORT 
Monsieur Leguignon, Lampiste (1952)    film MONS 
Ah! Les belles bacchantes (1954)    film AH LE 
Le mouton à cinq pattes (1954)     film MOUT 
Fripouillard & Cie (1959)     film FRIP 
Faites sauter la banque (1963)     film FAIT 
Pouic Pouic (1963)      film POIC 
Carambolages (1963)      film CARA 
Fantomas reeks (eerste film uit 1964) 

Fantomas     film FANT 
  Fantomas se déchaine    film FANT 
  Fantomas contre Scotland Yard   film FANT 
Le gendarme reeks (eerste film uit 1965) 

Legendarische reeks over de ongelooflijke avonturen van een plaatselijke politieagent die wordt benoemd 
tot hoofd van politie in Saint-Tropez waar hij o.a .jacht maakt op nudisten 
 De gendarme in New York     film GEND 
 De gendarme in paniek     film GEND 
 De gendarme op drift     film GEND 
 De gendarme op vrijersvoeten    film GEND 
 De gendarme van Saint-Tropez    film GEND 
 De gendarme ziet ze vliegen    film GEND 
Le corniaud (1965)      film CORN 
La grande vadrouille (1966)     film GRAN 
Le grand restaurant (1966)     film GRAN 
Oscar (1967)       film OSCA 
Le petit baigneur (1967)     film PETI 
Hibernatus (1969)      film HIBE 
L’homme orchestre (1970)     film HOMM 
La folie des grandeurs (1971)     film FOLI 
L’aile ou la cuisse (1976)     film AILE 
L’avare (1980)       film AVAR 
 

Alleen in het Frans, geen Nederlandse ondertitels 
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Courte-tête (1956)    film COUR 
Le gentleman d’ Epsom (1962)  film GENT 
Les grandes vacances (1967)  film GRAN 
Sur un arbre perché (1971)   film SUR U 
 

De jaren 70 en 80 
 
Na een crisis aan het begin van de jaren ‘80, begint de Franse film aan een wederopstanding, vooreerst 
vooral in eigen land. De kracht van de Franse film blijkt dan uit de grote verscheidenheid. Op verschillende 
vlakken zijn er uitblinkers, die zich baseren op het werk van hun voorgangers. Een aantal regisseurs uit de 
Nouvelle Vague tijd maakt nog steeds films, maar ook acteurs worden belangrijker voor het aanzien van de 
Franse film. Na Yves Montand, Louis de Funès, Alain Delon, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo en 
anderen, zijn het dan acteurs als Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert 

en Isabelle Adjani die in binnen- en buitenland bekend worden. De uitreiking van de jaarlijkse Césars vanaf 
1976 (de Franse Oscars), helpt ook mee om het aanzien van de Franse film te versterken. 
 
Tegenwoordig is de Franse filmindustrie behalve de Bollywood-industrie de enige die nog een tegenwicht 
biedt tegen de wereldwijd overheersende Amerikaanse filmindustrie. 
 
 

Overzicht van de Franse Films in onze collectie. 
We leggen de klemtoon op de aanwinsten van de laatste drie jaar, daarna vind je een lijst van ALLE Franse 
films 
 

Recente films 

2015 
Comme un avion (Bruno Podalydes, 2015)    humor 
Michel is een wat knullige vijftiger met een liefde voor vliegtuigen. Wanneer zijn oog valt op 
foto's van een kajak, die sterk lijkt op een vliegtuigromp, bestelt hij een bouwpakket. Hij 
droomt ervan om een lange trektocht te gaan maken, maar meer dan dromen doet hij niet. 
Zijn vrouw overtuigt hem om te gaan. Al op zijn eerste overnachtingsplaats komt hij bij een 
opmerkelijke herberg waar de mensen niets meer lijken te doen dan lanterfanten in de zon 
en absint drinken. Heeft hij zijn Arcadië al gevonden? 

 
En équilibre (Denis Dercourt, 2015)     drama 
Marc is een paardenstuntman die tijdens de opnames voor een film ongelukkig valt. Hij wil 
zich er niet bij neerleggen dat hij de rest van zijn leven in een rolstoel moet zitten en zet 
alles op alles om weer paard te rijden. Zijn verzekeringsmaatschappij stuurt een 
aantrekkelijke vrouw op hem af die hem over moet halen een lage schadevergoeding te 
accepteren. Florence is getrouwd, heeft twee kinderen en heeft haar droom om 
concertpianiste te worden opgegeven voor een zeker inkomen. Ze vat sympathie op voor de 

koppige Marc. 
 

Forgotten girls (Jacques Gamblin, 2015)     detective 
Rechercheur Christian Janvier doet al jaren onderzoek naar zes ontvoerde meisjes van 
dezelfde leeftijd. Vijftien jaar lang laat de dader niets van zich horen, tot er weer een meisje 
als vermist wordt opgegeven. Het meest raadselachtige aan elke verdwijning is dat de dader 
de kleding van elk meisje netjes gewassen en gestreken neerlegt bij een standbeeld van de 
Heilige Maagd Maria. Bij de laatste verdwijning zit daar tevens een extra aanwijzing bij. De 
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vraag is of rechercheur Janvier er met deze aanwijzing wel achter kan komen wie de dader is. 
 

Profs, Les: il come bac(k) (Pierre-François Martin-Laval, 2015)   onderwijs, 
humor 
De meest ongeregelde bende leerkrachten van Frankrijk komt aan in Engeland voor een 
ultra-geheime missie. Samen met Boulard, de grootste sukkel van de klas, worden ze 
losgelaten in het beste lyceum van het land. Hier gaan ze hun bekende onderwijstechnieken 
toepassen op de toekomstige elite. Deze keer krijgen de beste leerlingen het aan de stok 
met de slechtste profs. Er staat immers veel op het spel: de toekomst van het hele 

koninkrijk hangt af van hun succes! 
 

Valley of love (Guillaume Nicloux, 2015)  dood, kinderen; woestijnen 
Isabelle and Gérard verloren hun zoon Michael 6 maanden geleden. Hij heeft een brief voor 
ieder van hen achtergelaten waarin hij voorstelt om af te spreken in Death Valley, diep in de 
Verenigde Staten. Vader en moeder, een voormalig Frans acteurskoppel, hebben elkaar al 
jaren niet gezien. Ze zien het absurde van de situatie in maar besluiten toch af te reizen en 
hun zoon, die fotograaf was, op te wachten. In de brief staan instructies over de locaties die 
ze dienen te bezoeken, op een van de plekken belooft hij aan ze te verschijnen. De film volgt 

het duo vanaf hun aankomst in een woestijn-resort tot aan de laatste bezienswaardigheid die ze moeten 
bezoeken. 
 

2014 
 

3 coeurs (Benoit Jacquot, 2014)     romantiek 
Een belastingambtenaar uit Parijs strandt in een stadje in de Drôme. Op zoek naar een hotel 
ontmoet hij Sylvie met wie hij de hele nacht door het stadje wandelt en praat. Door een 
speling van het lot loopt hun relatie spaak, waarna de man verliefd wordt op een andere 
vrouw, zonder dat hij weet dat zij de zus van zijn grote liefde Sylvie is. 
 
 
Avant l’hiver (Philippe Claudel, 2014)    liefde 
Paul is getrouwd met de prachtige Lucie en lijkt het perfecte leven te leiden. Tot opeens een 
mooie, mysterieuze jonge vrouw opduikt in zijn leven… De maskers vallen af: is iedereen 
wel echt wie hij of zij beweert te zijn? Is het leven van Paul en Lucie echt wel dat waar ze 
altijd van gedroomd hebben? Rest hen nog tijd om geheimen en lang verdrongen 
verlangens te onthullen? 
 

 
Bande de filles (Céline Sciamma, 2014)   multiculturele samenleving 
De Frans-Afrikaanse Marieme is een verlegen, 16-jarig meisje uit de banlieues van Parijs. 
Om niet eenzaam te zijn en erbij te horen sluit ze zich aan bij een meisjesbende. Marieme 
ontpopt zich tot een stelende, spijbelende, brutale probleemjongere met een onzekere 
toekomst. 
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Camille Claudel 1915 (Bruno Dumont, 2014)   Claudel, Camille, 
psychiatrie, biopic 
1915. In het koude winterlicht bukt Camille Claudel zich, raapt een steen op en bekijkt deze 
kritisch. Het is alsof we een beeldhouwster aan het werk zien: in gedachten vormt ze het 
stuk steen om tot iets nieuws. Dan laat ze de steen vallen, ze zal nooit meer kunst creëren. 
Haar obsessie met het idee dat ze achtervolgd wordt door afgunstige personen èn door 
haar vroegere minnaar, de beeldhouwer Auguste Rodin, heeft ertoe geleid dat haar familie 

haar heeft laten opnemen in een psychiatrische inrichting, een voormalig klooster, in het Zuiden van 
Frankrijk. 
 

Casse-tête Chinois (Cédric Klapisch, 2014)    humor 
De 40-jarige Xavier is huisvader en heeft een ingewikkeld leven. Wendy, met wie hij twee 
kinderen heeft, wil naar New York verhuizen. Xavier peinst er niet over om zo ver van zijn 
kinderen te wonen en besluit ze achterna te reizen. En wie weet, misschien is het juist de 
puinhoop van New York waardoor het Xavier lukt om de legpuzzel van zijn leven op te 
lossen. 
 

 
Elle l’adore (Jeanne Henry, 2014)     humor 
Zij speelt een obsessieve fan van popster Vincent Lacroix, die graag wat verhalen verzint om 
haar leven te kleuren. Wanneer haar idool plotseling bij haar aanbelt en om hulp vraagt bij 
een ongeluk met zijn vriendin, gaat zij onmiddellijk op zijn verzoek in. Maar alles loopt 
anders dan ze denkt en beide raken in diepe problemen. 
 
 
Elle s’en va (Emmanuelle Bercot, 2014)    roadmovie 
Bettie is begin 60, woont samen met haar moeder en staat elke dag in haar restaurant 
dezelfde gerechten aan dezelfde gasten te serveren. Wanneer ze beseft dat zowel haar 
liefdesleven als haar carrière anders zijn gelopen dan gepland, stapt ze haar auto in en slaat 
ze op de vlucht. Tijdens haar road trip door Frankrijk beleeft ze avonturen waar ze niet meer 
van durfde te dromen en brengt ze tijd door met haar kleinzoon die ze voorheen zelden zag. 
Ze voelt zich vrijer dan ooit te voren en ontdekt wat er werkelijk ontbreekt in haar leven. 
 
Famille Bélier, La (Eric Lartigau, 2015)    muziek, doofheid 
De 16-jarige Paula woont met haar dove ouders en doof broertje op een boerderij op het 
Franse platteland. Sinds ze kan praten speelt ze tolk-vertaler in het gezin. Tevens melkt ze 
de koeien, verkoopt ze kaas op de markt en voert ze campagne voor haar vader die de 
eerste dove burgemeester wil worden. Paula heeft een prachtige zangstem en moet op 
zeker moment kiezen tussen een opleiding in Parijs en haar onmisbare rol in het gezin. 
 
Geronimo (Tony Gatlif, 2014)   onmogelijke liefde 
De geliefden Nil en Lucky zijn voortvluchtig, omdat Nil niet wil trouwen met de door haar 
Turkse familie gekozen oude man. Haar familie is woest en zint op eerwraak. Ook Lucky’s 
zigeunerfamilie is niet blij met zijn keuze. Geronimo probeert als sociaal jongerenwerkster 
te bemiddelen in deze familievete, die uitmondt in een breakdance-battle gecombineerd 
met zigeunermuziek en gepassioneerde flamenco’s. 
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Henri (Yolande Moreau, 2014)    gehandicapten 
De vijftigers Henri en Rita Salvatore runnen La Cantina, een klein café-restaurant in een 
provincieplaats in België. Hij kookt en is bezig met zijn postduiven, zij doet de bediening en 
staat achter de bar. 's Nachts delen ze het bed, maar eigenlijk zijn ze van elkaar vervreemd: 
30 jaar samen leven en werken heeft hun liefde doen slijten. Als Rita overlijdt aan de 
gevolgen van een hersenbloeding staat Henri's leven op z'n kop. Rosette, een licht 
verstandelijk-gehandicapte jonge vrouw brengt met haar jeugdige, enthousiaste, 

nieuwsgierige en bijzondere kijk op de wereld Henri weer 'tot leven’. Met zijn twee kolderieke stamgasten, 
zijn drinkmaatjes, trekken ze er op uit. Maar onvervulde verlangens van Rosette op het gebied van liefde en 
romantiek projecteert ze op de norse, introverte Henri. Samen gaan ze naar een kustplaats om te 
onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen tijdens hun zoektocht naar nieuw geluk. 

 
Héritiers, Les (Marie-Castille Mention-Schaar, 2014)   Jodenvervolging : 
onderwijs 
Mevr. Guéguen (Ariane Ascaride) geeft geschiedenisles op een Lyceum in Créteil, een 
voorstad van Parijs. Na 20 jaar heeft ze nog veel plezier in haar werk. Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar komt ze voor een multiculturele klas te staan met moeilijke leerlingen. 
Het valt haar zwaar de boel in het gareel te houden. Ondanks de bezwaren van de directeur 
schrijft ze haar klas in voor een projectwedstrijd met als onderwerp 'de kinderen en 

jongeren die slachtoffer werden van de holocaust tijdens WO II 
 

Heure de tranquillité, Une (Patrice Leconte, 2014)    humor 
De Parijse arts Michel heeft een prettig leven en denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf. 
Een zeldzame lp, gevonden op een rommelmarkt, maakt zijn leven nog aangenamer. 
Thuisgekomen wil hij even een uurtje voor zichzelf en zijn nieuwe album met de 
toepasselijke naam: ‘Me, myself and I’. Dan begint de klucht. Michel krijgt géén enkele 
seconde de tijd om zijn muziek te beluisteren. De één na de andere vervelende kennis, 
familielid of buurman heeft iets van hem nodig. In een mum van tijd krijgt hij te maken met 

een buurtfeest, lekkages, een verhuizing, illegale vluchtelingen en overspel. 
 

Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris, 2014)     
 doofheid 
over het leven van het doofblinde, 14-jarige meisje Marie Heurtin, dat eind 19e eeuw in een 
opvanghuis voor doven terecht komt. De onhandelbare puber wordt liefdevol opgevangen 
door zuster Marguerite die haar tactiele gebarentaal leert en zo in contact brengt met de 
buitenwereld. 
 

 
Nouvelle amie, Une (François Ozon, 2014)    dood, rouwen, 
travestie 
Claire (Anaïs Demoustier) doet een bizarre ontdekking nadat haar hartsvriendin is 
overleden: David, de man van haar vriendin, heeft zich als vrouw verkleed om de rouw over 
zijn vrouw beter te verwerken. Nadat de eerste schrik bij Claire wegebt, komt er een nieuw, 
bijna verliefd gevoel voor deze ‘vrouw’ in de plaats. Dit brengt Claire in verwarring, want 
thuis wacht een liefhebbende echtgenoot op haar. 
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Prochaine fois je viserai le coeur, La (Cédric Anger, 2014)   thriller 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In de jaren 1978/1979 worden inwoners van het 
Franse departement Oise opgeschrikt door verscheidene moorden op onschuldige vrouwen. 
Het blijkt het werk van politieagent Franck Neuhart te zijn die bizar genoeg zijn eigen 
moorden moet oplossen. Geraffineerd weet hij bewijsmateriaal te verdoezelen en verhalen 
van getuigen te verdraaien, zonder dat zijn collega’s ook maar een idee kunnen hebben van 
wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Maar ook een psychopaat kan fouten maken en 

langzaamaan beginnen Neuharts alibi’s scheurtjes te vertonen. 
 

Profs, Les (Pierre-François Martin-Laval, 2014)   onderwijs, humor 
Met slechts een slaagkans van 12% is het lyceum Jules Ferry één van de slechtste scholen in 
Frankrijk. Wanneer alle methodes om de resultaten op te krikken mislukken, beslist de 
inspecteur om het over een wel heel andere boeg te gooien. Zijn assistent adviseert hem 
om een nieuw lerarenkorps aan te stellen volgens een volledig nieuwe formule: slechte 
leerlingen krijgen slechte leraren, bestrijd het kwaad met het kwaad. Dit is de laatste kans 
om 50% van de leerlingen te laten slagen. 

 
Rançon de la gloire, La (Xavier Beauvois, 2014)   Chaplin, Charlie 
maanden na de dood van Charlie Chaplin in 1977, graven twee mannen het lichaam van de 
filmster op met als doel losgeld te vragen bij de familie. Het verhaal is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen; in het echt hadden zoveel opportunisten dit plan dat de nabestaanden de 
echte grafrovers niet geloofden en de criminelen uit pure ellende Chaplins kinderen gingen 
bedreigen. In de film willen de sullige boeven een leuk maar arm meisje vooruit helpen. 
 
Venus in fur (Roman Polanski, 2014)    erotiek, sadomasochisme 
Toneelregisseur Thomas is op zoek naar een hoofdrolspeelster voor zijn nieuwe toneelstuk 
Venus in Fur, dat hij baseert op het gelijknamige boek over masochisme en onderwerping. 
Hij staat op het punt om het theater te verlaten waar hij de hele dag audities heeft 
gehouden als actrice Vanda binnenkomt. Ze is veel te laat voor haar auditie en maakt een 
vreselijk ordinaire indruk. Ondanks de twijfels van Thomas weet ze hem over te halen om 
haar acteerkunsten te tonen en voor zijn ogen verandert ze plotseling in de dominante 

hoofdrolspeelster waar hij naar op zoek is. Als hij vervolgens besluit de rol van onderdanige tegenspeler op 
zich te nemen, beginnen fictie en werkelijkheid steeds verder door elkaar te lopen… 
 

Vie d’Adèle, La (Andellatif Kechiche, 2014)  adolecentie, holebi, verfilmd 
Een coming-of-age drama gebaseerd op de graphic novel van Julie Maroh. De 15-jarige 
Adèle is zeker van twee dingen: ze is een meisje en meisjes gaan uit met jongens. Maar 
wanneer ze Emma ontmoet, een jonge vrouw met blauw haar, wordt haar hele leven op z’n 
kop gezet. Emma geeft Adèle de kans om haar verlangens te ontdekken, om zich te laten 
gelden als vrouw en als volwassene. Een ontroerende film over het geluk en verdriet van 
een eerste grote liefde, en alles wat daar bij hoort. 

 
Vie sauvage (Cédric Kahn, 2014)    vader-zoonrelatie 
gebaseerd op ware gebeurtenissen die in Frankrijk veel aandacht trokken. Paco en Nora 
leiden een nomadisch leven, ver weg van de consumptiemaatschappij. Wanneer Nora meer 
zekerheid en comfort wil voor haar kinderen en besluit zich in een stad te vestigen krijgt ze 
de voogdij toegewezen. Paco echter neemt hun twee zoontjes van 6 en 7 jaar mee en leert 
hen in de natuur te overleven. Elf jaar lang trekken ze door Frankrijk, voortdurend op de 
vlucht voor de politie die de kinderen aan hun moeder wil overdragen. De echte Paco erd in 

2011 gearresteerd en veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. 
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Yeux jaunes des crocodiles, Les (Cecile Telerman, 2014)  drama 
Twee zussen vormen elkaars tegenpolen. Joséphine is een historica gespecialiseerd in de 
12de eeuw en wordt geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven. Iris, waanzinnig 
mooi, leidt een comfortabel en onbeduidend leven in Parijs. Op een avond, tijdens een 
etentje, schept Iris erover op dat ze een roman zal schrijven. Gevangen in haar leugen 
overtuigt Iris haar zus, die verlaten werd door haar echtgenoot en diep in de schulden zit, 
om de roman in haar naam te schrijven in ruil voor geld. Het succes van het boek zal hun 
relatie voorgoed veranderen en hun levens radicaal omgooien. 

 

2013 
 

Amour (Michael Haneke, 2013)     ouder worden 
Anne (Emmanuelle Riva) en Georges (Jean-Louis Trintignant) zijn al op leeftijd en leiden een 
rustig bestaan in Parijs, waarin hun passie voor muziek nog altijd een hoofdrol speelt. Dan 
krijgt Anne een infarct, hierdoor raakt ze aan één kant van haar lichaam verlamd en breekt 
er een nieuwe fase in hun samenzijn aan. George verzorgt haar met al zijn kracht en liefde. 
Maar hij kan niet voorkomen dat ze verder van hem wegglijdt en raakt zelf ook steeds meer 
in een isolement. Ook wordt de relatie met hun dochter (Isabelle Huppert), die in het 

buitenland woont, behoorlijk op de proef gesteld. 
 

Angélique (Ariel Zeitoun, 2013)     romantiek 
Het ongelooflijke verhaal van de mooie maar rebelse Angélique die uit haar liefde voor 
Joffrey de Peryrac kracht put om te vechten tegen onderwerping en onderdrukking en 
onrecht. 

 
 
 

 
Beaux jours, Les (Marion Vernoux, 2013)   romantiek, ouder worden 
Eindelijk! De aantrekkelijke tandarts Caroline (Fanny Ardant) gaat met pensioen! Haar 
mooiste dagen zouden nu moeten komen. Maar liefhebbende echtgenoot en dochters 
hebben zo hun eigen bezigheden en Caroline blijft zitten met zeeën van tijd. Wat te doen? 
Ze besluit een kijkje te nemen bij de plaatselijke seniors club, maar kan daar haar draai niet 
vinden. En zó oud als die mensen daar is ze toch niet? Caroline besluit het heft in eigen 
handen te nemen en actief een tweede jeugd te beleven. Ze neemt een minnaar, een jonge 

adonis van bijna dertig jaar jonger. De wereld lijkt aan haar voeten te liggen. Maar wanneer de affaire 
wordt ontdekt – en iedereen uiterst begripvol reageert – is de spanning er snel van af. Voor Caroline is het 
de hoogste tijd om op zoek te gaan naar de dingen waar het leven werkelijk om draait. 

 
Belle Epine (Rebecca Zlotowski, 2013)  motorrijden, seksuele initiatie 
Na de plotselinge dood van de moeder valt het gezin Friedmann volledig uit elkaar. Niet in 
staat om het verlies onder ogen te zien, vlucht vader naar het buitenland en oudste dochter 
Anna naar haar vriend. Jongste dochter Prudence blijft achter en worstelt niet alleen met 
het gemis van haar moeder maar ook met haar puberteit. HDe joodse ouders van haar 
brave nichtje proberen haar de stabiliteit te geven die ze nodig heeft maar Prudence vindt 
heil in feestjes, illegale motorraces en onbezonnen seks. 
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Belle et Sébastien (Nicolas Vanier, 2013)    dieren, verfilmd 
In de Alpen, waar de sneeuw ongerept is, de berggeiten van rots naar rots springen en de 
bergtoppen de wolken raken, woont de jonge Sebastiaan in een vredig dorpje, net voor de 
inval van de Duitsers. Op een dag komt Sebastiaan oog in oog te staan met een wilde hond. 
Hij noemt haar Belle. Een diepe vriendschap bloeit. Maar de dorpelingen verdenken Belle 
ervan de schapen te doden. Dus gaan ze op jacht… Ondertussen zorgt de bezetter voor 
beroering in het dorp en verweven heel wat verhalen zich met dat van Belle en Sebastiaan… 

 
Dans la maison (François Ozon, 2013)    voyeurism, thriller 
Germain is leraar Frans op een middelbare school. Hij raakt ontmoedigd door het 
ingeleverde huiswerk van zijn leerlingen tot hij het korte verhaal ‘In het huis’ leest. In het 
opstel dringt een 16-jarige jongen binnen in de woning en familie van een klasgenoot. De 
schrijver van het verhaal is Claude, een onopvallende jongen op de achterste rij van de klas. 
Hij blijkt een scherp gevoel voor observatie te hebben vermengd met voyeuristische 
neigingen. Germain leest het opstel vol enthousiasme voor aan zijn vrouw en besluit Claude 

aan te moedigen verder te schrijven aan het verhaal. De enige manier voor Claude om dat te doen is door 
binnen te dringen in het huis van zijn klasgenoot. Waarom is Claude zo geobsedeerd door het huis?  

 
Dead man talking (Patrick Ridremont, 2013)   humor 
William Lamers zit, als laatste gevangene, in zijn dodencel te wachten op zijn executie. Hij 
werd voor moord veroordeeld tot executie door middel van gifinjectie. Hij wil zijn laatste 
woorden zeer nuttig gebruiken en aangezien de wet hiervoor geen maximumlengte heeft 
vastgesteld zal hij dit juridische vacuüm gebruiken om zich in een ultieme monoloog te 
storten, met de hoop zijn straf te ontlopen. Zo wordt zijn executie in plaats van een 
formaliteit een ongelooflijk mediacircus en een heet politiek hangijzer. 

 
Elles (Malgoska Szumowska, 2013)     prostitutie 
Anne, een succesvolle journaliste voor het tijdschrift ELLE, schrijft een artikel over 
studenten in Parijs die bijverdienen in de prostitutie. Twee jonge studentes die hun 
ervaringen willen delen, geven Anne een blik in een voor haar onbekende wereld. Het 
onderzoek naar de verbanden tussen geld, vrijheid, liefde en seks in deze ogenschijnlijk 
andere leefomgeving, legt langzaam maar zeker ook haar eigen verlangens bloot. 

 
 

Eyjafjallajökull (Alexandre Coffre, 2013)    humor 
April 2010. Valérie en Alain zitten aan boord van de vlucht Parijs-Korfoe en zijn op weg naar 
het huwelijk van hun dochter Cécile. Alain en Valérie zijn al 20 jaar gescheiden en hun 
relatie is al even explosief als de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull die net is uitgebarsten… 
Het luchtverkeer raakt compleet verstoord en hun vliegtuig moet een noodlanding maken. 
Ze blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze willen koste wat het kost naar het huwelijk van 
hun dochter, ook al moeten ze daarvoor samen 2133 hatelijke kilometers afleggen… 

 
Fille du puisatier, La (Daniel Auteuil, 2013)    romantiek, 
zwangerschap 
Als Patricia op weg is om haar vader zijn lunch te brengen ontmoet ze Jacques. Zij is achttien 
jaar, hij is zesentwintig. Ze is een leuke jongedame, hij een knappe gevechtspiloot. Een 
beetje maanlicht zorgt voor de rest bij hun tweede ontmoeting. Er zal geen derde afspraak 
komen: Jacques wordt naar het front gestuurd. Als Patricia zwanger blijkt te zijn, moeten de 
rijke ouders van de jongen niks van het kind weten. Patricia en haar vader staan er alleen 

voor. Dan komt het nieuws dat Jacques vermist wordt… 
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Gabrielle (Louise Archambault, 2013)    gehandicapten, muziek 
Gabrielle is een jonge vrouw met een verstandelijke beperking. Ze geniet van het leven en 
heeft een uitzonderlijke gave voor muziek. Martin, de liefde van haar leven, heeft ze leren 
kennen bij het koor waarmee ze oefent voor een groot optreden op een muziekfestival. 
Gabrielle en Martin zijn onafscheidelijk. Maar hun families en maatschappelijk werkers 
laten hen hun liefde niet zo onafhankelijk beleven als zij dat zelf zouden willen. 

 
Gibraltar (Julien Leclercq, 2013)     drugs, thriller 
Om zijn gezin te onderhouden wordt Marc Duval, een Franse expat in Gibraltar, een 
undercoveragent voor de Franse douane. Door middel van wat kleinere smokkel wint hij 
geleidelijk aan het vertrouwen van Claudio Lanfredi, een machtige smokkelaar van cocaïne 
die banden heeft met de Colombiaanse drugshandelaars. Hij dringt op die manier diep 
binnen in de wereld van de drugshandel en loopt steeds grotere risico's. Maar wanneer hij 
opklimt in het kartel, ontdekt hij ook de luxe en het gemakkelijke geld. Marc moet steeds 

op zijn hoede zijn en enkel leugens houden hem nog in leven. Maar wanneer de Engelse douane Lanfredi 
wil arresteren wordt het spel nog gevaarlijker en dreigt Marcs gezin hiervoor de prijs te betalen 
 

Homme au bain (Christophe Honoré, 2013)    porno, ontrouw 
Hoe ver ga je om te bewijzen dat je niet meer van elkaar houdt? Minimalistisch portret van 
een liefdeskoppel dat enige tijd zonder elkaar doorbrengt. Cineast Omar (Omar Ben Sellem) 
vertrekt op zakenreis naar New York en laat ons die stad uitsluitend door zijn lens zien. 
Ondertussen blijft Emmanuel (pornoster François Sagat) achter in Gennevilliers waar hij de 
ene scharrel na de andere oppikt en pronkt met zijn gespierde lichaam. 
 
Inconnu du lac, L’ (Alain Guiraudie, 2013à    holebi 
Het is zomer aan een schilderachtig Frans meer. Een cruiseplek voor mannen op zoek naar 
seks. Franck is een aantrekkelijke jonge man en wordt verliefd op Michel, een zeer mooie, 
maar extreem gevaarlijke man. Franck zelf was hier getuige van, maar zijn verlangen naar 
Michel kent geen grenzen. Hij wil hem koste wat kost hebben. L’inconnu du Lac is een 
spannende thriller over liefde, lust en de gevaren van een zorgeloze levensstiijl. 
 
Invincibles, Les (Frédéric Bertha, 2013)    humor 
Als kind was Mohamed Boudhali – Momo voor de vrienden – een waar genie met de 
petanqueballen. Jaren laterwoont hij nog steeds bij zijn mama en schuimt hij met zijn 
mentor en vriend Jacky, dorpsplein na dorpsplein af omnietsvermoedende petanquespelers 
leeg te schudden. Maar Momo droomt nog steeds en wil wereldkampioenworden. En dan 
dient zich een kans van formaat aan: een internationaal petanquetoernooi met 500.000€ 
prijzengeld... 

 
Invisibles, Les (Sébastien Lifshitz, 2013)    holebi 
Mannen en vrouwen, geboren in het Interbellum. Voorts hebben zij niets gemeen, buiten 
dat ze homoseksueel zijn en dat ze beslist hebben hun eigen leven te leven in een tijd waar 
voor hen geen plaats was in de maatschappij. Ze hebben lief gehad, gevochten, verlangd, de 
liefde bedreven. Vandaag vertellen zij over dit rusteloze leven, steeds gekneld tussen de 
wens gewoon mens tussen de mensen te kunnen blijven. Niets kon hen afschrikken in de 
strijd voor vrijheid om te kunnen openbloeien. 
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Je fais le mort (Jean-Paul salomé, 2013)    komedie 
Jean is een veertigjarige aan lager wal geraakte acteur. Hij komt helemaal niet meer aan de 
bak, op enkele uiterst beschamende commercials na. Wanneer hij dieper in de put zit dan 
ooit, krijgt hij plotseling een vreemd aanbod: hij kan het lijk "spelen" in de reconstructie van 
een obscure moordzaak. Jean grijpt zijn kans, maar het duurt niet lang of zijn koppigheid en 
gezanik, die maakten dat niemand nog met hem als acteur wilde werken, zorgen er ook dit 
keer weer voor dat hij zichzelf danig in de nesten werkt. 

 
Marche, La (Nabil Ben Yadir, 2013)     racism 
1983. Frankrijk wordt geplaagd door ongelijkheid en racistisch geweld. Drie jonge mensen 
en een priester willen niet langer machteloos toekijken. Ze beginnen aan een protestmars 
tegen het racisme en voor gelijkheid, 1000 kilometer lang, tussen Marseille en Parijs. 
Ondanks alle moeilijkheden en weerstand sluiten steeds meer mensen zich aan bij het 
geweldloze protest. Op 3 december komt de Mars aan in Parijs, met meer dan 100.000 
deelnemers van over het hele land. Samen tonen ze dat hoop leeft, dat ze geloven in een 

betere toekomst, dat ze ervoor willen vechten... 
 

Michael Kohlhaas (Arnaud des Pallières, 2013)   historische film, verfilmd 
In de zestiende eeuw, in de Franse Cevennen, leidt de rijke paardenhandelaar Michael 
Kohlhaas een comfortabel en gelukkig leven met zijn gezin. Als een landheer hem 
onrechtvaardig behandelt besluit de vrome Kohlhaas het recht in eigen handen te nemen. 
Aan het hoofd van een leger opstandelingen bindt hij de strijd aan tegen de corrupte 
machthebber. 
 

 
Nana (Valérie Massadian, 2013)     kinderwereld 
Nana, bekroond met de prijs voor het beste debuut op het filmfestival van Locarno, beziet 
de wereld vanaf de ooghoogte van een autonoom vierjarig meisje op het Franse 
platteland. Als ze op een dag thuiskomt, treft ze een leeg huis aan. Elke uitleg over de 
verdwijning van haar moeder ontbreekt, zodat de kijker net zo weinig meekrijgt van de 
volwassen wereld als het kleine meisje, dat geheel haar eigen weg gaat. Ze blijkt zich prima 
te kunnen redden en loopt met een kinderlijke puurheid door een wereld die deels 

paradijselijk, deels hard en realistisch is. 
 

Place sur la terre, Une (Fabienne Godet, 2013)   muziekfilm 
Antoine, een vrolijk-cynische fotograaf, heeft maar één vriend: Matéo, de jonge zoon van 
zijn uithuizige buurvrouw. Hij voedt de jongen op een onconventionele manier op. Op een 
ochtend wordt zijn aandacht getrokken door pianomuziek uit het huis aan de overkant. 
Antoine weet dan nog niet dat de pianiste, Elena, een idealistische en compromisloze 
studente, zijn leven zal veranderen en hem zijn plaats in de wereld zal helpen vinden 
 

 
Populaire (Régis Ronsard, 2013)     romanrtiek, humor 
Frankrijk, 1958. De 21 jarige, beeldschone Rose Pamphyle is verloofd en lijkt voorbestemd 
voor een zorgeloos maar saai huisvrouwenbestaan. Ze weigert zich hier echter bij neer te 
leggen en reist af naar het Normandische Lisieux voor een sollicitatiegesprek bij een 
verzekeringsmaatschappij. Het gesprek met de knappe manager Louis Échard verloopt 
dramatisch, totdat Rose laat zien dat ze ongelooflijk snel kan typen. Louis houdt wel van een 
uitdaging en belooft haar de baan op één voorwaarde: dat Rose meedoet aan 

typewedstrijden en dat hij haar coach mag zijn. Onder Louis bezielende begeleiding moet Rose de aller 
snelste typiste ter wereld worden. 
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Raspoutine (Josée Dayan, 2013)    Raspoutin, Rusland, tsaren 
Rond de eeuwwisseling, in een Rusland dat wordt verscheurd door onzekerheid en onrust, 
leidt de komst van de mystieke Grigori Rasputin aan het keizerlijk hof tot een enorme schok. 
De vreemde geneesheer redt de Tsaars enige zoon, die lijdt aan een bloedziekte, van de 
dood, waarop iedereen roept dat er een godswonder is geschied. Maar al gauw valt de 
'heilige duivel', die de Tsarenfamilie helemaal in zijn greep heeft, ten prooi aan gevoelens 
van machtswellust en perversie. Zullen Rusland en Rasputin zelf weten te ontsnappen aan 

de tragedie die iedere dag dichterbij lijkt te komen? 
 

Rencontres d’après minuit, Les (Yann Gonzalez, 2013)  travestie 
Een jong koppel en hun travestie huismeid bereiden een seksorgie voor. De genodigden 
bieden zich één voor één aan: de slet, de hengst (gespeeld door Éric Cantona!), de 
adolescent (Alain-Fabien Delon, zoon van) en de ster. Achter hen gaat de deur op slot, en 
de nacht kan beginnen. Met de theatrale benadering, het veelvuldige gebruik van 
flashbacks, de schare cultacteurs, de gestileerde decors en belichting, lijkt het een 
hommage aan de Europese genrecinema van de jaren zeventig. 

 
Robert Mitchum est mort (Olivier Babinet, 2013)   roadmovie, humor 
Wie is Franky Pastor? Niet echt gek dat niemand van deze B-acteur gehoord heeft, hoe hard 
zijn sjofele manager Arsène ook zijn best doet. In een laatste, ultieme poging om Franky 
beroemd te maken, sleurt Arsène hem mee naar de poolcircel. Op het obscure filmfestival 
dat daar plaatsvindt, hopen ze de beruchte regisseur Sarrineff te ontmoeten. Een 
krankzinnige rit dwars door Europa volgt, samen met rockabilly-muzikant Douglas. 
Onderweg krijgt het drietal het aan de stok met de politie, nemen ze en passant een film op 

en beleeft Franky een romance met een vertegenwoordigster van farmaceutische middelen. Met de politie 
op hun hielen draait Arsène, die al uren niet meer geslapen heeft, steeds verder door. 

 

Tom à la ferme (Xavier Dolan, 2013) 
Tom, gespeeld door Dolan zelf, gaat naar het platteland voor de begrafenis van zijn 
geliefde. Op de oudste broer na weet de familie van zijn overleden vriend niet van 
Tom’s bestaan af, noch van hun liefdesrelatie. Hij komt terecht in een sadistisch kat- en 
muisspel. 

 
 

 
Trois mondes (Catherine Corsini, 2013)    drama, verkeer 
Al is een succesvolle zakenman. Totdat hij op een avond iemand aanrijdt, en er snel vandoor 
gaat zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Juliette is getuige van het ongeluk. In 
het ziekenhuis ontmoet ze de vrouw van het slachtoffer, Vera, een illegale immigrante. 
Juliette besluit haar te helpen. Al gauw blijkt dat confrontaties onvermijdelijk zijn en tracht 
ieder op zijn eigen manier te overleven. 

 
Vive la France (Michaël Youn, 2013)    humor 
De halfbroers Muzafer en Feruz worden door hun president op een vliegtuig gezet richting 
Frankrijk om niets minder dan de Eiffeltoren op te blazen en zo hun onbekende landje 
Taboulistan op de wereldkaart te zetten. Wanneer hun vliegtuig landt op Corsica omwille 
van een staking leren ze echter een heel andere kant van Frankrijk kennen en blijkt dat hun 
traditionele "klap-je-vrouw-dans" hier echt niet kan. Deze hilarische komedie met de 
hilarische Borat lookalikes als moderne versies van Louis de Funes was de voorjaarshit in 

Frankrijk. 
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Alle Franse films alfabetisch 

 
1. 3 coeurs (Benoit Jacquot, 2014)     romantiek 
2. 13 (Géla Babluani, 2007)      thriller 
3. 17 filles (Delphine Coulin, 2012)     drama, waargebeurd, 

tienermoeders 
4. 35 rhums (Claire Denis, 2008)      drama, vader-dochter 
5. 37,2 degrés le matin (Jean-Jacques Beineix, 1986)   verfilmd boek 
6. 38 témoins (Lucas Belvaux, 2012)     moorden, verfilmd boek 
7. 5 x 2 (François Ozon, 2005)      huwelijk, echtscheiding 
8. 8 femmes (François Ozon, 2002)     verfilmd 
9. 9 mois ferme (Albert Dupontel, 2013)     humor, zwangerschap 
10. A bout de souffle (Jean-Luc Goddard, 1959)    nouvelle vague 
11. A l’aveugle (Xavier Palud, 2011)     thriller 
12. A l’origine (Xavier Giannoli, 2011)     sociale film, oplichterij 
13. A nos amours (Maurice Pialat, 1983)     adolescentie, drama 
14. Aaltra (Benoit Delepine, 2004)     humor, roadmovie 
15. Adieu Berthe: l’enterrement de mémé (Bruna Podalydes, 2012) humor 
16. Adieux à la reine, Les (Benoît Jacquot, 2012)    Franse revolutie, historische 

film 
17. Adversaire, L’ (Nicole Garcia, 2003)     biografie 
18. Affaire de gout, Une (Bernard Rapp, 2000)    thriller 
19. Age ingrate, L’ (Gilles Grangier, 1964)     humor, Fernandel 
20. Aile ou la cuisse, L’ (The wing and the thigh) (Clauide Zidi, 1976) humor, Louis de Funès 
21. Air de famille (Cedric Klapisch, 2005)     humor, familie 
22. Alphaville (Jean-Luc Godard, 1964)     science fiction 
23. Amants de Pont-Neuf, Les (Leos Carax, 2008)    daklozen 
24. Amants vriminels, Les (François ozon, 2005)    thriller 
25. Amants, Les (Louis malle, 1958)     WO II, Joden 
26. Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2009)     humor 
27. Ames grises, Les (Yves Angelo, 2009)     WO I, verfilmd 
28. Amour (Michael Haneke, 2013)     ouder worden 
29. Amour à taire, Un (Christian Faure, 2005)    holebifilm 
30. Amour de jeunesse, Un (Mia Hansen-Love, 2012)   romantiek, drama 
31. Amours imaginaires, Les (Xavier Dolan, 2011)    romantiek 
32. Angèle et Tony (Alix Delaporte, 2011)     romantiek, visserij 
33. Angélique (Ariel Zeitoun, 2013)     romantiek 
34. Années des Meduses, L’ (1984, Christopher Frank)   thriller 
35. Apollonide, L’ (bertrand Bonello, ???°     drama 
36. Apollonide, L’ (Bertrand Bonello, 2012)    prostitutie 
37. Ascenseur pour l’échafaud (Louis Malle, 1957)   thriller 
38. Asterix & Obelix bij de Britten (Laurent Tirard, 2012)   humor, verfilmd 
39. Atlantic city (Louis Malle, 1980)     gangsters, romantiek 
40. Au Bonheur des dames (Julien Duvivier, 1930)    stomme film, verfilmd 
41. Au coeur du mensone (Claude Chabrol, 1998)    thriller 
42. Au revoir les enfants (Louis Malle, 1987)    WO II, Joden 
43. Auberge Espagnole, L’ (Cédric Klapisch, 2009)    humor 
44. Aurélien (Arnaud Selignac, 2009)     WO II 
45. Avant l’hiver (Philippe Claudel, 2014)     liefde 
46. Avare, L’ (The miser) (Jean Girault, 1980)    humor, Louis de Funès 
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47. Avonturen van rabbi Jacob, De (Gérard Oury, 1973)   humor, Louis de Funès 
48. Baiser papillon, Un (Karine Silla, 2012)     parijs, liefde 
49. Baiser s’il vous plait, Un (Emmanuel Mouret, 2007)   humor, romantiek 
50. Baisers voles (François Truffaut, 1968)    drama 
51. Ballon rouge, le (Albert Lamorisse, 1956)    kortfilm 
52. Bande de filles (Céline Sciamma, 2014)    multiculturele samenleving 
53. Barons, Les (Nabil Ben Yadir, 2009)     humor 
54. Beaux jours, Les (Marion Vernoux, 2013)    romantiek  ouder worden 
55. Bellamy (Claude Chabrol, 2009)     actie 
56. Belle Epine (Rebecca Zlotowski, 2013)     motorrijden, seksuele 

initiatie 
57. Belle et Sébastien (Nicolas Vanier, 2013)    dieren, verfilmd 
58. Belle personne, la (Christophe Honoré, 2009)    romantiek, verfilmd 
59. Bien-aimés, Les (Christophe Honoré, 2011)    musicals, romantiek 
60. Bievenue chez les ch’tis (Dany Boon, 2008)    humor 
61. Big is beautiful (Charlotte de Turckheim, 2012)   drama, zwaarlijvingheid 
62. Blanc comme neige (Christophe Blanc, 2010)    thriller 
63. Blonde aux seins nus, la (Manuel Pradal, 2010)   drama; kunst 
64. Boulanger de Valorgue, Le (Henri Verneuil, 1952)   humor, Fernandel 
65. Brownian movement (Nanouk Leopold, 2010)    man-vrouw 
66. Bruit des glaçons, Les (Bertrand Blier, 2012)    humor 
67. Bye bye blondie (Virginie Despentes, 2012)    holebi 
68. Ca commence aujourd’hui (Bertrand Tavernier, 1999)   onderwijs, sociale film 
69. Caché (Michael Haneke, 2006)     thriller 
70. Café de Flore (Jean-Marc Vallée, 2012)    romantiek 
71. Cage aux folles, La (Edouard Molinaro, 1978)    humor 
72. Calvaire (Fabrice du Welz, 2006)     horror 
73. Camille Claudel 1915 (Bruno Dumont, 2014)   Claudel, Camille, psychiatrie, biopic 
74. Carambolages (Marcel Bluwal, 1963)     humor, Louis de Funès 
75. Carnages (Delphine Gleize, 2004)     eetfilm 
76. Casse-tête Chinois (Cédric Klapisch, 2014)    humor 
77. Cérémonie, la (Claude Chabrol, 1995)     thriller, verfilmd boek  
78. César ét Rosalie (Claude Sautet, 1972)     humor, romantiek 
79. Chacun cherche son chat (Cédric Klapisch, 1996)   humor 
80. Chance de ma vie, La (2011; Nicholas Cuche)    romantische komedie 
81. Chambre des officiers, La (François Dupeyron, 2002)   oorlog, verfilmd 
82. Chateau de ma mère, Le (Yves Robert, 2004)    biopic, verfilmd 
83. Chemins de traverse (Sergi Lopez, 2006)    roadmovie 
84. Choristes, Les ‘Christohe barratier, 2011)    onderwijs, internaten 
85. Choses secretes (Jean-Claude Brissau, 2003)    ???? 
86. Clan des Siciliens, Les (henri Verneuil, 1969)    mafia, misdaad 
87. Cloclo (Florent-Emilio Siri, 2012)     muziek, biopic, Claude 

François 
88. Coco avant Chanel (Anne Fontaine, 2009)    Chanel, Coco, biopic, 

verfilmd 
89. Code inconnu (Michael Haneke, 2000)    Parijs 
90. Coeurs (Alain Resnais, 2006)       
91. Coiffeur pour dames (Jean Boyer, 1952)    humor, Fernandel 
92. Come dance with me (Michel Boisrond, 1959)    humor 
93. Comme un avion (Bruno Podalydes, 2015)    humor 
94. Comme un chef (Daniel Cohen, 2012)     humor, eetfilm 
95. Comme un home (Safy Nebbou, 2012)    misdaad, verfilmd 
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96. Comment j’ai tué mon père (Anne Fontaine, 2005)   vaderz-zoon 
97. Compères, Les (Francis Veber, 2011)     humor 
98. Concert, le (Radu Mihaileanu, 2009)     humor, muziek 
99. Congo river (Thierry Michel, 2006)     Congo 
100. Conquête, La (Xavier Durringer, 2011)     Sarkozy, biopic, politiek 
101. Conte de Noël, Un (Arnaud Desplechin, 2008)    drama 
102. Contempt (Jean-Luc Godard,; 1963)     verfilmd 
103. Corniaud, Le (Gérard Oury, 1965)     humor, Louis de Funès 
104. Couleur du peau: miel (Jung, 2012)     adoptie, Korea 
105. Coup de parapluie, le (Gérard Oury, 1980)    humor 
106. Courte-Tête (Norbert Carbonnaux, 1957)    humor, Louis de Funès 
107. Couturier de ces dames, Le (Jean Boyer, 1956)   humor, Fernandel 
108. Crazy (Jean-Marc Vallée, 2007)     holebi 
109. Crin-Blanc (Albert Jamorisse, 1953)     kortfilms 
110. Crustancés et coquillages (Olivier Ducastel, 2005)   drama, humor 
111. Cyrano de Bergerac (Augusto Genina, 2007)    stomme film,, verfilmd 
112. Dans l’eau qui fait des bulles! (Alain delbez, 1958)   humor, Louis de Funès 
113. Dans la maison (François Ozon, 2013)     voyeurism, thriller 
114. Dans la vie (Philippe Faucon, 2009)     joden, Islam, gehandicapten 
115. Day God walked away, The (Philippe Van Leeuw, 2011)  Rwanda 
116. De battre mon Coeur s’est arêté (Jacques Audiard, 2005)  drama, muziekfilm 
117. De rouille et d’os (Jacque Audiard, 2012)    romantiek, verfilmd, vader-

zoon 
118. Dead man talking (Patrick Ridremont, 2013)    humor 
119. Delicatesse, La (David Foebnkinos, 2012)    romantiek, verfilmd 
120. Delicatessen (Marc Caro, 2007)     humor 
121. Demain dès l’aube (Denis Dercourt, 2010) 
122. Dernier combat, Le (Luc Besson, 2012)    science fiction 
123. Diables, Les (Christophe Ruggia, 2007)    sociale film, autism 
124. Diabolique (Henri-Georges Clouzot, 1955)    thriller 
125. Dialogue avec mon jardinier (Jean Becker, 2006)   middelbare leeftijd 
126. Discrete, la (Christian Vincent, 1990)     
127. Disparue de Deauville, la (Sophie Marceau, 2008)   thriller 
128. Divine Emilie (Arnaud Selignac, 2011)     Voltaire, historische film 
129. Diving bell and the butterfly (Julian Schnabel, 2008)   biopic, waargebeurd 
130. Drôle de dimanche, Un (Marc Allégret, 1958)    humor, Louis de Funès 
131. Du vent dans mes mollets (Carine Tardieu, 2012)   humor, vriendschap, 

verfilmd 
132. Elle l’adore (Jeanne Henry, 2014)     humor 
133. Elle ne pleure pas, elle chante (Philippe de Pierpont, 2011)  incest 
134. Elle s’en va (Emmanuelle Bercot, 2014)    roadmovie 
135. Elles (Malgoska Szumowska, 2013)     prostitutie 
136. Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974)     erotiek 
137. Emmerdeur, L’ (Edoaurd Molinaro, 1973)    humor 
138. Empreinte de l’ange, L’ (Safy Nebbou, 2008)    thriller 
139. En équilibre (Denis Dercourt, 2015)     drama 
140. Enfant sauvage, L’ (François Truffaut, 1969)    wilde kinderen, natuur 
141. Enfants du paradis, Les (Marcel Carné, 1945)    theater, historische fillm 
142. Enfants terribles, Les (Jean-Pierre Melville, 1950)   broer-zus relatie, verfilmd 
143. Enfer, L’ (Danis Tanovic, 2006)     drama 
144. Ensemble, c’est tout (Claude Berry, 2008)    relaties, verfilmd 
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145. Entre les murs (Laurent Cantet, 2009)     Frankrijk, onderwijs, 
verfilmd 

146. Equipier, L’ (Philippe Lioret, 2004)     drama 
147. Etre et avoir (Nicolas Philibert, 2002)     school 
148. Eyjafjallajökull (Alexandre Coffre, 2013)    humor 
149. Fabrique des sentiments, La (Jean-Marc Moutot, 2007)  man-vrouwrelatie 
150. Faites sauter la banque (Rob the bank) (Jean Girault, 1964)  humor, Louis de Funès 
151. Famille Bélier, La (Eric Lartigau, 2015)     muziek, doofheid 
152. Fantomas (André Hunenbelle, 1965)     humor, Louis de Funès 
153. Fantomas contre Scotland Yard (André Hunnebelle, 1967)  humor, Louis de Funès 
154. Fantomas se déchaine (André Hunebelle, 1965)   humor, Louis de Funès 
155. Fat girl (Catherine Breillat, 2001)     tienerseksualiteit 
156. Fauteuils d’orchestre (Danièle Thompson, 2005)   humor, muziekfillm 
157. Femmes de l’ombre, Les (Jean-Paul Salomé, 2007)   WO II 
158. Femmes du 6e étage, Les (Philippe Le vGuay, 2011)   humor 
159. Fille du puisatier, La (Daniel Auteuil, 2013)    romantiek, zwangerschap 
160. Fille dur RER, La (André Téchiné, 2010)    drama, waargebeurd 
161. Fils de l‘épicier, Le (Eric Guirado, 2008)    humor 
162. Fils de l’autre, Le (Lorraine Lévy, 2012)    Palestijnen 
163. First name Carmen (Jean-Luc Godard, 1983)    thriller 
164. Flandres (Bruno Dumont, 2008)     Vlaanderen 
165. Forever (Heddy Honigmann, 2007)     Parijs, Père Lachaise 
166. Forgotten girls (Jacques Gamblin, 2015)    detective 
167. Fortunat (Alex Joffé, 1960)      humor, Louis de Funès 
168. Frou frou (Augusto Genina, 1955)     drama 
169. Fugitifs, Les (Francis Veber, 2011)     humor, gijzelingen 
170. Gabrielle (Louise Archambault, 2013)     gehandicapten, muziek 
171. Gabrielle (Patrice Chéreau, 2006)     historische roman 
172. Gang story, A (Olivier Marchal, 2012)     thriller 
173. Garde à vue (Claude Miller, 1981)     detective 
174. Gendarme in New York, De (Jean Girault, 1965)   humor, Louis de Funès 
175. Gendarme in paniek, De (Jean Girault, 1982)    humor, Louis de Funès 
176. Gendarme op drift, De (Jean Girault, 1970)    humor, Louis de Funès 
177. Gendarme op vrijersvoeten, De (Jean Girault, 1968)   humor, Louis de Funès 
178. Gendarme van St Tropez (Jean Girault, 1964)    humor, Louis de Funès 
179. Gendarme ziet ze vliegen, De (Jean Girault, 1978)   humor, Louis de Funès 
180. Gentleman d’Epson, Le (Gilles Grangier, 1962)   humor, Louis de Funès 
181.  Geronimo (Tony Gatlif, 2014)      onmogelijke liefde 
182. Gérontophilia (Bruce laBruce, 1976)     ouderdom, roadmovie 
183. Gibraltar (Julien Leclercq, 2013)     drugs, thriller 
184. Girl from Monaco, The (Anne Fontaine, 2010)    humor, thriller 
185. Gloire de mon père, la (Yves Robert, 1990)    Pagnol, Marcel, biopic, 

literatuur 
186. Goût des autres, Le (Agnès Jaoui, 2009)    romantiek 
187. Graaf van Montecristo, De (Josée Dayan, 2004)   verfilmd, avontuur 
188. Graine et le mulet, La (Abdellatif Kechiche, 2007)   migranten, drama 
189. Grand bleu, Le (Luc Besson, 1988)     zee 
190. Grand restaurant, Le (Jacques Besnard, 1966)    humor, Louis de Funès 
191. Grande vadrouille, La (Gérard Oury, 1966)    humor, Bourvil 
192. Guerre des boutons, La (Yann Samuel, 2011)    humor, verfilmd 
193. Guerre du feu, La (Jean-Jacques Annaud, 1981)   historische film 
194. Guerre est declaré, La (Valérie Donzelli, 2012)    kinderen, kanker 
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195. Haar naam was Sarah (Gilles Paguet=Brenner, 2011-   WO II, Joden, verfilmd 
196. Haar naam was Sarah (Gilles Paquet-Brennier, 2011)   WO II, Joden 
197. Happy few (Antony Cordier, 2010)     romantiek, ontrouw 
198. Henri (Yolande Moreau, 2014)     gehandicapten 
199. Hérisson, le (Mona Achache, 2009)     humor, verfilmd 
200. Héritiers, Les (Marie-Castille Mention-Schaar, 2014)   Jodenvervolging : onderwijs 
201. Heure de tranquillité, Une (Patrice Leconte, 2014)   humor 
202. Heureux qui comme Ulysse (Henri Colpi, 2009)   humor 
203. Hibernatus (Edouard Molinaro, 1969)     humor, Louis de Funès 
204. Hirondelle a fait le printemps, Une (Christian Carion, 2002)  drama 
205. Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959)    WO Ii, verfilmd 
206. Hiver dernier, L’ (John Shank, 2012)     globalisering 
207. Holy motors (Leos Carax, 2012)     fantasy 
208. Home (Ursula Meier, 2009)      drama 
209. Homme au bain (Christophe Honoré, 2013)    porno, ontrouw 
210. Homme et une femme, Un (Claude lelouch, 1966)   komedie, romantiek 
211. Homme qui aimait les femmes, L’ (François Truffaut, 1977)  seksuele revolutie 
212. Hommes et des dieux, Des (Xavier Beauvois, 2011)   Algerije, Islam 
213. Honoré de Marseille (Maurice Régamey, 1956)   humor, Fernandel 
214. Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938     film noir 
215. How much do you love me? (Bertrand Blier, 2007)   humor, callgirls 
216. Il ya longtemps que je t’aime (Philippe Claudel, 2008)   drama, kinderen, 

euthanasia 
217. Impardonnables, Les (André Techiné, 2011)    Venetië, verfilmd, vader-

dochter 
218. Impromptu (James Lapine, 2004)     muziek, Chopin, biopic 
219. Indochine (Regis Wargnier, 1992)     romantiek 
220. Inferno (Serge Bromber, 2009)     Schneider, Romy, biopic 
221. Intouchables (Eric Toledano, 2012)     gehandicapten, humor 
222. Intrigantes, Les (Henri Decoin, 2012)     thriller 
223. Invasions barbares, Les (Denys Arcand, 2004)    vriendschap 
224. Invincibles, Les (Frédéric Bertha, 2013)    humor 
225. Invisibles, Les (Sébastien Lifshitz, 2013)    holebi 
226. Invitation, L’ (Claude Goretta, 1973)     humor 
227. Je fais le mort (Jean-Paul salomé, 2013)    komedie 
228. Je l’aimais (Zabou Breitman, 2010)     romantiek, verfilmd 
229. Je rentre à la maison (manoel De Oliviveira, 2001)   ouder worden 
230. Je t’aime, je t’aime (Alauin Resnais, 1968)    drama, zelfmoord 
231. Je vais bien, ne t’en fais pas (Philippe Lioret, 2006)   verfilmd 
232. Jean de Florette (Claude berri, 1986)     Provence, verfilmd 
233. Jean de la Fontaine, le défi (Daniel Vigne, 2007)  De La Fontaine, Jean, literatuur, 

biopic 
234. Joueurs, Les (Claude Barma, 2012)     humor 
235. Jour de fête (Jacques Tati, 1949)     humor 
236. Just a beginning (Jean-Pierre Pozzi, 2012)    filosofie 
237. Juste une question d’amour (Christian Faure, 2000)   holebi 
238. Katanga business (Thierry Michel, 2009)    Congo, globalisering 
239. Lacombe Lucien (Louis Malle, 1974)     WO II 
240. Lady Chatterley (Pascale Ferran, 2008)    romantiek, verfilmd 
241. Laura, les ombres de l’été (David Hamilton, 1979)   romantiek, erotiek 
242. Laurence anyways (xavier Dolan, 2012)    holebi, verfilmd 
243. Le Havre (Aki Kaurismaki, 2012)     drama, illegalen 
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244. Leerling Dokus, De (Philippe De Chauveron, 2012)   humor, school 
245. Lemming (Dominik Moll, 2006)     drama 
246. Let my people go! (Mikael Buch, 2011)    holebi 
247. Letter à Lou (Luc Boland, 2006)     blindheid 
248. Liaison porniographique, Une (Frédéric Fonteyne, 2004)  erotiek 
249. Lila dit ça (Ziad Doueiri, 2005)      drama, verfilmd 
250. Little Chinese seamstress, The (Sijie Dai, 2004)   China, politiek, verfilmd 
251. Loi c’est la loi, la ( Christian-Jaque, 2008)    humor 
252. Lola Montès (Max Ophüls, 1955)     drama 
253. Lourdes (Jessica Hausner, 2009)     Lourdes, religie 
254. Love on a pillow (Roger Vadim, 1962)     romantiek 
255. Lumumba (Raoul Peck, 2000)      Lumumba, Congo, biopic 
256. Lundi matin (Otar Iosseliani, 2004)     drama 
257. Ma mere (Christophe Honoré, 2005)     drama, verfilmd 
258. Ma nuit chez Maud (Eric Rohmer, 1969)    romantiek 
259. Madame Bovary (Claude Chabrol, 1991)    Historische film, verfilmd 
260. Maison, la (Manuel Poirier, 2008)     drama 
261. Mammuth (Benoit Delepine, 2010)     roadmovie 
262. Manhunt (Laurent Jaoui, 2009)     thriller, WO II 
263. Manon de sources (Claude Berri, 1986)    Provence, drama 
264. Marche, La (Nabil Ben Yadir, 2013)     racism 
265. Mari de la coiffeuxe, Le (Patrice Leconte, 1990)   romantiek, komedie 
266. Marie Baie des Anges (Manuel Pradal, 1997)    liefde 
267. Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris, 2014)    doofheid 
268. Masculin feminin (Jean-Luc Godard, 1966)    tijdsbeeld (1960-) 
269. Mauvais sang (Leos Carax, 1986)     thriller 
270. Merci pour le chocolat (Claude Chavrol, 2000)    thriller 
271. Mères et filles (Julie Lopes-Curval, 2010)    moeder-dochter 
272. Meurtres (Richard Pottier, 1950)     humor, Fernandel 
273. Michael Kohlhaas (Arnaud des Pallières, 2013)   historische film, verfilmd 
274. Micmacs à tire-larigot (Jean-Pierre Jeunet, 2010)   humor 
275. Mobile home (François Pirot, 2012)     roadmovie, humor 
276. Molière (Ariane Mnouchkine, 2004)     Molière, biopic, literatuur 
277. Molière (Laurent Tirard, 2007)     Molière, biopic,  
278. Mon fils à moi (Martial Fougeron, 2006)    puberteit, thriller 
279. Mon oncle (Jacques Tati, 1958)     humor 
280. Mon oncle d’Amérique (Alain Resnais, 1980)    drama 
281. Mon petit doigt m’a dit (Pascal Thomas, 2005)   detective 
282. Monsier Leguigno, lampiste (Maurice Labro, 1951)   humor, Louis de Funès 
283. Monsieu Lazhar (Philippe Falardeau, 2012)    Algerijnse migranten, 

rouwen 
284. Monsieur Hirte (Patrice Leconte, 1989)    thriller, voyeurism 
285. Morte vivante, La (Jean Rollin, 1982)     horror 
286. Mouton à cinq pattes, Le (Henri Verneuil, 1954)   humor, Fernandel 
287. Mur de l’Atlantique (Marcel Camus, 1970)    humor, WO II 
288. My little princess (Eva Ionesco, 2011)     moeder-dochter, biopic 
289. Naissance des pieuvres (Céline Sciamma, 2007)   holebi 
290. Nana (Valérie Massadian, 2013)     kinderwereld 
291. Naughty girl (Michel Boisrond, 1956)     humor 
292. Ne retourne pas (Marina De Van, 2009)    drama 
293. Neiges du Kilimandjaro, Les (Robert Guédiguian, 2012)  drama, sociale film 
294. Nocturne indien (Alain Corneau, 1989)    verfilmd 
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295. Nous ne vieillirons pas ensemble (Maurice Pialat, 1972)  liefde 
296. Nouvelle amie, Une (François Ozon, 2014)    dood, rouwen, travestie 
297. Nouvelle guerre des boutons, La (Christophe Barratier, 2012)  humor 
298. Nuit noire (Olivier Smolders, 2008)     fantasy 
299. Odette Toulemonde (Eric-Emmanuel Schmitt, 2006)   humor, romantiek, verfilmd 
300. On connait la chanson (Alain Resnais, 1997)    humor, muziekfilm 
301. Oscar (Eduard Molinera, 1967)     humor, Louis de 

FunèsKR5344174 
302. Oscar et la dame rose (Eric-Emmanuel Schmitt, 2009)   drama, leukemie, verfilmd 
303. Parade (Jacques Tati, 1974)      circus, humor 
304. Parapluies de Cherbourg, Les (Jacques Demy, 1964)   musical, drama 
305. Paris (Cédric Klapisch, 2008)      romantiek 
306. Paris, je t’aime (Olivier Assayas, 2007)     romantiek 
307. Paris nous appartient (Jacques Rivette, 1960)    thriller 
308. Partie de campagne (Jean Renoir, 1936)    kortfilm 
309. Partir (Catherine Corsini, 2009)     romantiek, ontrouw 
310. Pas sur la bouche (Alain Resnais, 2005)    humor, muziekfilm 
311. Passante du sans-souci, La (Jacques Rouffio, 1982)   WO II, verfilmd 
312. Peau d’âne (Jacques Demy, 1970)     fantasy, verfilmd 
313. Peek-a-boo (Jean Loubignac, 2008)     humor, Lopuis de Funès 
314. Père de mes enfants, le (Mia Hansen-Love, 2010)   drama 
315. Persécution (Patrice Cheeau, 2010)     drama 
316. Petit baigneur, Le (The bouncing beauty, 1967)   humor, Louis de Funès 
317. Petit Nicolas, le (Laurent Tirard, 2009)     komdie, school 
318. Petites coupures (Pascal Bonitzer, 2003)    drama 
319. Petroleuses, Les (Christian-Jacque, 1971)    western 
320. Pianiste, la (Michael Haneke, 2001)     moeder-dochter 
321. Pickpocket, Robert Bresson, 1959)     misdaad 
322. Pieds nus (Fabienne Berthaud, 2011)     zussen 
323. Piscine, la (Jacques Deray, 2008)     romantiek, film noir 
324. Place sur la terre, Une (Fabienne Godet, 2013)   drama, muziek 
325. Police (Maurice Pialat, 1985)      detective 
326. Polisse (Maiwenn, 2011)      jeugd, drama 
327. Populaire (Régis Ronsard, 2013)     romanrtiek, humor 
328. Portes de la gloire, Les (Christian Merret-Palmair, 2002)  humor 
329. Potiche (François Ozon, 2011)      humor 
330. Pouic pouic (Jean Girault, 1963)     humor, Louis de Funès 
331. Poulet aux prunes (Marjane Satrapi, 2012)    Iran, zelfmoord, verfilmd 
332. Poupées Russes, Les (Cédric Klapisch, 2005)    romantiek, humor 
333. Pour elle (Fred Cavayé2008)      drama 
334. Premier jour de la reste de ta vie, Le (Remi Bezançon, 2008)  familie 
335. Prénom, Le (Alexandre De la patellière, 2012)    humor 
336. Presque rien (Sebastien Lifshitz, 2002)    holebi 
337. Présumé coupable (Vincent garenq, 2011)    pedofilie 
338. Prochaine fois je viserai le coeur, La (Cédric Anger, 2014)  thriller 
339. Profs, Les (Pierre-François Martin-Laval, 2014)   onderwijs, humor 
340. Profs, Les: il come bac(k) (Pierre-François Martin-Laval, 2015)  onderwijs, humor 
341. Promeneur du Champ de Marts, Le (Robert Guédiguian, 2007) Mitterand, biopic 
342. Prophète, Un (Jacques Audiard, 2009)     gevangenissen 
343. Quartier lointain (Sam Garbarski, 2011)    fantasy, verfilmd 
344. Québec-Montréal (Ricardo Trogi, 2007)    roadmovie 
345. Rançon de la gloire, La (Xavier Beauvois, 2014)   Chaplin, Charlie 
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346. Rapt (Lucas Belvaux, 2009)      thriller 
347. Raspoutine (Josée Dayan, 2013)     raspotin, Rusland, tsaren 
348. Read my lips (Jcaques Audiard, 2003)     thriller 
349. Refuge, Le (François Ozon, 2009)     drama, rouwen 
350. Règle du jeu, la (Jean Renoir, 1939)     drama, komedie 
351. Regrets, Les (Cédric Khan, 2010)     romantiek 
352. Reine Margot, la (Patrice Chérau, 2002)    historische film, biopic, 

verfilmd 
353. Rencontres d’après minuit, Les (Yann Gonzalez, 2013)   travestie 
354. Ressources humaines (Laurent Cantet, 1999)    vader-zoon, drama 
355. Revue des revues; La (Joe Francys, 2007)    stomme films, muziekfilms 
356. Ricky (François Ozon, 2009)      fantasy 
357. Robert Mitchum est mort (Olivier Babinet, 2013)   roadmovie, humor 
358. Roberto Succo (Cédric Kahn, 2002)     thriller 
359. Roi danse, Le (Gerard Corbiau, 2000)     historicshe film, Louyis XIV 
360. Romance (Catherien Breillat, 1999)     erotiek 
361. Salaire de la peur, le (Henri-Georges Clouzot, 1951)   thriller, avontuur, Venezuela 
362. Sansa (Siegfried, 2006)      roadmovie 
363. Saveurs du palais, Les (Christian Vincent, 2012)   eetfilm 
364. Sénéchal le magnifique (Jean Boyer, 1957)    humor, Fernandel 
365. Séraphine (Martin Provost, 2008)     biopic 
366. Seven years in Tibet (Jean-Jacques Annaud, 1997)   Tibet, verfilmd, Dalai Lama 
367. Signé Chanel (Loïc Prigent, 2005)     mode, Chanel, Lagerfeld, 

karl 
368. Signe du lion, le (Eric Rohmer, 1959)     drama 
369. Simon Werner a disparu (Frabrice Gobert, 2011)   thriller 
370. Sister (Ursula Meier, 2012)      jeugdcriminaliteit 
371. Soeurs fachées, Les (Alexandra Leclère, 2005)    humor 
372. Sombre (Philippe Grandrieux, 2011)     thriller 
373. Souffle au coeur, Le (Louis Malle, 1971)    Incest 
374. Sous le ciel de Provence (Cesare Zavattini, 1956)   humor, Fernandel 
375. Sous le sable (François Ozon, 2000)     drama 
376. Sous le soleil de Satan (Maurice Pialat, 1987)    duivelsuitdrijving, verfilmd 
377. Stances à Sophie, Les (Moshe Mizrahi, 2008)    muziekfilm, verfilmd 
378. Stella (Sylvie Verheyde, 2009)      biopic 
379. Strayed (André Téchiné, 2004)     WO II, verfilmd 
380. Stupeur et remblements (Alain Corneau, 2003)   Japan, cultuurverschillen 
381. Subway (Luc Besson, 1985)      thriller 
382. Sympathy for the devil (Jean-Luc Godard, 1968)   muziekfilm, Rolling Stones 
383. Table aux crevés; la (Henri Verneuil, 1952)    Fernandel 
384. Tanguy (Etienne Chatilliez, 2005)     komedie 
385. Taxi (Gérard Pirès, 1997)      actie, humor 
386. Taxi 2 (Gérard Krawczyk, 2001)     actie, humor 
387. Taxi 3 (Gérard Krawczyk, 2003)     actie, humor 
388. Taxi 4 (Gérard Krawszyk, 2007)     actie, humor 
389. Taxi, roulette et Corrida (André Hunebelle, 2006)   humor 
390. Témoins, Les (André Téchiné, 2007)     drama, aids 
391. Temps du loup, Le (Michael Haneke, 2004)    drama 
392. Temps qui changent, les (André Téchine, 2005)   romantiek 
393. Temps qui reste, Le (François Ozon, 2005)    drama, kanker 
394. Tendres cousins (David Hamilton, 2006)    erotiek, verfilmd 
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395. Tête en friche, La (Jean Becker, 2011)     humor, analfabetisme, 
verfilmd 

396. The bear (Jean-Jacques Annaud, 1989)    Dieren, verfilmd boek 
397. The diving bell and the butterfly (Julian Schnabel, 2008)  ziekten, waargebeurd, 

biopic 
398. Tirez sur le pianist (François Truffaut, 1960)    detective 
399. Tomboy (Céline Sciamma, 2011)     transgender 
400. Tortillards, Les (Jean Bastia, 1958)     Humor, De Funès 
401. Tournée (Mathieu Amalric, 2011)     erotiek 
402. Tourneuse de pages, La (Denis Dercourt, 2009)   Muziek, thriller 
403. Tous ensemble (Stéphane Robelin, 2012)    romantiek, ouderen 
404. Tous le soleils (Philippe Claudel, 2011)    humor, vader-dochter, 

muziek 
405. Tous les matins du monde (Alain Corneau, 2009)   klassieke muziek 
406. Trois mondes (Catherine Corsini, 2013)    drama, verkeer 
407. Vacances de M. Hulot (Jacques Tati, 1953)    humor 
408. Valley of love (Guillaume Nicloux, 2015)    dood, kinderen; woestijnen 
409. Valseuse, Les (Bertrand Blier, 1974)     humor 
410. Van Gogh (Maurice Pialat, 1991)     Van Gogh, Vincent, niopic 
411. Vanishing Fiancée, The (François Truffaut, 1978)   verfilmd 
412. Vélo de Ghislain Lambert, Le (Philippe Harel, 2003)   humor, wielrennen 
413. Versailles (Pierre Schöller, 2009))     verlaten kinderen 
414. Veuve de Saint-Pierre, La (Patrice Leconte, 2011)   historische films, doodstraf 
415. Vie avec mon père (La (Sébastien Rose, 2010)    humor, vader-zoon 
416. Vie d’Adèle, La (Andellatif Kechiche, 2014)    Adolecentie, holebi, 

verfilmd 
417. Vie d’une autre, La (Sylvie Tesrud, 2012)  romantiek, geheugenverlies, komedie 
418. Vie en rose, la (Olivier Dahan, 2007)     Piaf, Edith, verfilmd 
419. Vie est un long tranquille, la (Etienne Chatiliez, 1987)   humor 
420. Vie est un roman, la (Alain Resnais, 1983)     
421. Vie rêvée des anges (Erick Zonca, 1998)    vriendschap 
422. Vie sauvage (Cédric Kahn, 2014)     vader-zoonrelatie 
423. Villa Amalia (Benoît Jacquot, 2011)     roadmovie, verfilmd 
424. Visage (Ming-Liang Tsai, 2010)     nouvelle vague, schoonheid 
425. Viva Maria! (Louis Malle, 1965)     humor, western 
426. Vive la France (Michaël Youn, 2013)     humor 
427. Voyage du ballon rouge, Le (Hsiao-hsien Hou, 2008)   drama 
428. Vrai mensonges, De (Pierre Salvadori, 2011)    romantiek 
429. Welcome (Philippe Lioret, 2009)     Koerden, illegalen 
430. White material (Claire Denis, 2010)     Afrika, racisme 
431. Wild side (Sébastien Lifshitz, 2004)     holebi 
432. Yeux jaunes des crocodiles, Les (Cecile Telerman, 2014)  drama 
433. Zim and co (Pierre Jolivet, 2006)     humor 


