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Inleiding 

 
De laatste jaren werd er weer veel kwaliteit uitgebracht in Vlaanderen. Het werd dus hoog tijd dat we eens 
een update publiceerden van die deelcollectie. 
 
In 2011 publiceerden we al eens een lijst van de Vlaamse Stand-up Comedy op dvd, in 2013 volgde de 
tweede editie van de Vlaamse speelfilms op dvd en nu is er ook voor het eerst een volledige lijst van onze 
Vlaamse tv-series. 
 

Inhoud 

 Stand-Up comedy 
  Nieuw in 2014 en 2013 
  Oudere dvd’s 
 Vlaamse speelfilms (chronologisch per jaar) 

Tv-series 
 Nieuw in 2014 en 2013 
 Oudere series 
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Vlaamse stand-up comedy  

Nieuw in 2014 
 

Veerle Malschaert:  Soldier of love  
 
Soldiers of love, vuur liefde af! Maar wat is liefde? En komt uw liefde aan? Is alles liefde of is 
liefde alles? Veerle gaat samen met het publiek op zoek naar liefde. 
Een zoektocht die ons leidt van de diepste zee naar de uier van een koe, van de kraamafdeling 
naar het bejaardenhuis. Gewapend met haar vers moederhart, heeft deze soldier of love, 
misschien wel de oplossing voor ùw wereldvrede. 

Ze gaat de confrontatie aan met de toeschouwers en zichzelf. Ze slaat u om de oren, hilarisch en ontroerend. 
 

Nieuw in 2013 
 

Bart Cannaerts: Waar is Barry? 
Liedje, sketch, conference: formeel zou je Bart Cannaerts een cabaretier kunnen noemen, maar 
het is tegelijk pure Vlaamse stand-upcomedy, een man die zegt wat hij vindt van de wereld. Met 
‘Waar is Barry?’ serveert hij de beste comedy-voorstelling van het seizoen. (De Standaard over 
‘Waar is Barry?’) 
 
 

 

Steven Mahieu: Mahieusteues 
2011 betekende voor Steven het jaar van de grote doorbraak! De makers van het TV 
programma Comedy Casino (Canvas) pikten Mahieu op en lieten hem meteen de 6de reeks van 
dit populaire comedy 
programma aftrappen. In dezelfde slipstream kaapte Steven 2 weken later zowel de jury als 
publieksprijs weg op het prestigieuse Humorologie Concours. Vroegere illustere winnaars en 
finalisten van deze oudste humorwedstrijd in Vlaanderen waren onder andere Wim Helsen (met 
Vrolijk België), Wouter Deprez en Henk Rijckaert. 

 

Nigel Williams: Working class hero 
Een groot bakkes, nog een groter hart. Dat is Nigel Williams voluit. En dat hebben ze geweten in 
binnen- en buitenland. Als onuitputtelijke bron van levenservaring neemt hij je mee in één 
briesende én hilarische gedachtestroom, van de arbeiderswijk in het Engelse Bristol tot zijn 
dagelijkse portie frustratie in Antwerpen. Nigel legt de grote én kleine kantjes bloot. Kritisch 
voor iedereen, beginnend bij zichzelf. 
 

 
 

Geert Hoste: XX 
Met een sneltreinvaart passeren de spitse grappen over de actualiteit van 2012. Het 
spectaculaire dieet van Bart De Wever, Eilo Di Rupo die zijn best doet, de verkiezingsavond, de 
nonnen van Malonne, Maggie De Block, Lesley-Ann Poppe, NV-A, Carglass en Dexia worden 
onder de loep gehouden. Koning Albert en Paola gaan winkelen in de Colruyt en Prins Filip 
kweekt zijn eigen groenten. Het slotnummer is een hilarische song over BHV met het 
Wonderland Gospelkoor. 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veerle-Malschaert/Soldier-of-love/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9070570&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGLpWMP@bxwREfKduMjKKPDBn36F9gPeDKINgMcg4hdIC7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/bart-cannaerts-waar-is-barry/9200000015582048/
http://www.bol.com/nl/p/working-class-hero/1002004013558318/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Hoste/Geert-Hoste-XX/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/mahieustueus/1002004012143010/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veerle-Malschaert/Soldier-of-love/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9070570&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGLpWMP@bxwREfKduMjKKPDBn36F9gPeDKINgMcg4hdIC7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/bart-cannaerts-waar-is-barry/9200000015582048/
http://www.bol.com/nl/p/working-class-hero/1002004013558318/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Hoste/Geert-Hoste-XX/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/mahieustueus/1002004012143010/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veerle-Malschaert/Soldier-of-love/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9070570&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGLpWMP@bxwREfKduMjKKPDBn36F9gPeDKINgMcg4hdIC7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/bart-cannaerts-waar-is-barry/9200000015582048/
http://www.bol.com/nl/p/working-class-hero/1002004013558318/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Hoste/Geert-Hoste-XX/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/mahieustueus/1002004012143010/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veerle-Malschaert/Soldier-of-love/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9070570&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGLpWMP@bxwREfKduMjKKPDBn36F9gPeDKINgMcg4hdIC7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/bart-cannaerts-waar-is-barry/9200000015582048/
http://www.bol.com/nl/p/working-class-hero/1002004013558318/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Hoste/Geert-Hoste-XX/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/mahieustueus/1002004012143010/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Veerle-Malschaert/Soldier-of-love/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9070570&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGLpWMP@bxwREfKduMjKKPDBn36F9gPeDKINgMcg4hdIC7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/bart-cannaerts-waar-is-barry/9200000015582048/
http://www.bol.com/nl/p/working-class-hero/1002004013558318/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Hoste/Geert-Hoste-XX/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8725501&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/mahieustueus/1002004012143010/
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Jeroen Leenders: Sorry ik ben jeroen Leenders 
“Sorry, ik ben Jeroen Leenders” is vooral een overzicht van de eerste 3 jaar van Jeroen’s 
evolutie als comedian sinds hij in juni 2007 voor het eerst op het podium kroop in café the Joker 
in Antwerpen. Met deze eerste show zette hij onmiddellijk de toon door moeilijke onderwerpen 
op een zeer eigen en herkenbare stijl te behandelen. Met Jeroen lijkt het alsof je gewoon een 
avondje op café hebt gezeten. Toch ben je nooit helemaal op je gemak, want telkens je denkt 
dat het veilig is neemt hij je mee op het scherp van de snee met een statement dat zowaar nog 
gedurfder is dan het vorige. “Deze man is echt gek!” is dan ook een mening die velen delen. 

 

An Nelissen: Moedermonoloog 
in de crèche, virussen, ontrouwe partners, vermoeidheid, pubers,…Geen enkele fase in het leven 
van moeders blijft onbesproken in “Moedermonoloog”. Het voorbije jaar veroorzaakte Nelissen 
een ware oestrogeengolf door de theaterzalen en maakte ze de taboes rond het moederschap 
bespreekbaar in Vlaanderen. 
 
 

 

Adriaan van den Hoof: Hoogspanning 
De Standaard (5*): Adriaan overtuigt met Hoogspanning. Anderhalf uur gelachen en geboeid 
geluisterd: ons hoefde hij niet te overtuigen om nog eens te gaan kijken. 
 
 
 
 
 

Joost Van Hyfte: Kok 
Joost van Hyfte is een is een Vlaamse stand-upcomedian. Hij studeerde aan de gerenommeerde 
Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Via de Belgische Improvisatie Liga kreeg de smaak van het 
podium te pakken. Na een workshop bij Nigel Williams werd hij comedian. Hij won de 123 
Comedy Cup in 2006, bereikte ook de finale van Humo's Comedy Cup en was ten slotte een 
opgemerkte deelnemer in de talentenjacht Comedy Casino Cup op canvas. Momenteel is hij, na 
meer dan 15 jaar restauranthouder uitsluitend professioneel met comedy bezig. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stand-upcomedy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotelschool_Ter_Duinen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koksijde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Improvisatie_Liga
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigel_Williams
http://nl.wikipedia.org/wiki/Humo%27s_Comedy_Cup
http://nl.wikipedia.org/wiki/Comedy_Casino
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canvas_(televisiezender)
http://www.bol.com/nl/p/adriaan-van-den-hoof-hoogspanning/9200000015501409/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/An-Nelissen/Moedermonoloog/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8931572&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/joost-van-hyfte-kok/9200000014349537/
http://www.bol.com/nl/p/adriaan-van-den-hoof-hoogspanning/9200000015501409/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/An-Nelissen/Moedermonoloog/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8931572&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/joost-van-hyfte-kok/9200000014349537/
http://www.bol.com/nl/p/adriaan-van-den-hoof-hoogspanning/9200000015501409/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/An-Nelissen/Moedermonoloog/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8931572&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/joost-van-hyfte-kok/9200000014349537/
http://www.bol.com/nl/p/adriaan-van-den-hoof-hoogspanning/9200000015501409/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/An-Nelissen/Moedermonoloog/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8931572&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzGxaVJWanJJVZKwSWJeSm6pQUKyfm5qSmVSrhlGDk5M$PTshkFM$OLM3NS80oYuUviUzJzGQVL4nNTSzLyUxiZGB6tZv63jwmIBO7cYmQUeWDOvkP7AO8JCQbBYpBxCqUF3OWZeflJjOxFqWmMgtn5RSVFmVnZnKXFqUUMrHk5jAA=
http://www.bol.com/nl/p/joost-van-hyfte-kok/9200000014349537/
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Oudere dvd’s 

 

Verzameldvd’s 
 

Comedy casino 1       cab COME 01 
Comedy casino 2        cab COME 02 
Comedy casino 3       cab COME 03 
Hard gelach        cab HARD 
Hard gelach live !       cab HARD 
In de Gloria 1        cab IN DE 01 
In de Gloria 3        cab IN DE 03 
Vaneigens        cab VANE 
Zonde van de zendtijd, seizoen 1     cab ZOND 01 
 

Stand-up comedians 
 
De dvd’s in het rood zijn besteld en zijn binnenkort ontleenbaar in onze bibliotheek. Hou de catalogus in 
de gaten! 
 
Alex Agnew 

More human than human (2009) 
Morimos solamente (2008) 
Superheld (2010) 
Larger than live (2011) 
The legend ends (2013) - besteld 

Deprez, Wouter 
Eelt (2007) 
War (2008) 
Je zal alles worden (2009) 
Hier is wat ik denk (2013) - besteld 

Xander De Rycke 
Uw zoete 666 (2010) - besteld 
Mijn zwarte parade (2012) - besteld 

De Schepper, Els 
Supervrouw 
Puur-intiem (2003 
Roddelt (2010 
Terug normaal 
Niet geschikt als moeder (2012) 

Freddy De Vadder 
In den beginne (???) 
Gearrangeerd (2007) 
Icoon (???) 
Freddy gaat naar de bakker (2011) 

Gabriels, Bert 
Gestorven onzin (2009)  

Galle, David 
D. (2013) ) – besteld 
 



Vlaamse dvd’s Openbare bibliotheek Kortrijk nov 2014 p. 9 

Gaston & Leo 
De strafste TV-stoten ! 

Geubbels, Philippe 
Droog (2009) 
Hoe moet het nu verder? (2012) 

Gili 
Gilicatessen 

Helsen, Wim 
Heden soup! (2006) 
Bij mij zijt ge veilig (2007) 
Het uur van de prutser (2011) 

Hoste, Geert 
Beslist, zijn beste ooit 
Dwars 
Houdt woord 
Regeert, eindejaarsconference 2008 
Staat, integrale versie 

Kamargurka 
Welkom in Kamagurkistan (2007) 

Kommil Foo 
Theatershows (3 dvd’s) 
Theatershows  
Theatershows  

Kruismans, Bert 
België voor beginners (2006) 
Wereldberoemd in Vlaanderen Roddelt (2010) 
De allerslimste box (2013) - besteld 

Lamoot,Gunter 
7 years of pure genius (2007) 
Uw beste vriend - besteld 
Rauwe kloten 

Nelissen, An  
Het goede lijf (2010) 
Vaginamonologen (2012) 
De verzamelde doos (2014) - besteld 

Neveneffecten 
Zinloos geweldig 

Rijckaert, Henk 
Karton - besteld 
Het experiment (2012) 

Segers, Iwein 
25 jaar 
Comeback van Iwein Segers (2012) - besteld 

Urbanus 
Beter 10 krisis in de lucht dan 1 in ons land 
Live & in ’t echt 
Genoeg gelachen 
Hiep hiep rahoe 
Vobiscum live 

Van den Durpel, Chris 
De Chris collectie (2010) 
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Van den Hoof, Adriaan 
Achterklap (2008) 
Doortocht (2011) PCC 

Malschaert, Veerle 
Supermarkt Walschaert (2012) - besteld 

Williams, Nigel 
Democlash 
Terrorist 

Vermeire, Jaak 
Zaalshow 1 
Zaalshow 2 

Wyns, Luk 
Sterke verhalen 
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De Vlaamse film op DVD 
 

In 2009 maakten we al eens een eerste overzicht van de Vlaamse speelfilms. Ondertussen zijn er al heel 
wat goede en nieuwe titels verschenen. 
In de volgende lijst vind je meer dan honderdtwintig Vlaamse speelfilms, chronologisch gerangschikt 
 
Hoe zoek je in onze catalogus? 
In de catalogus op onze website (http://kortrijk.bibliotheek.be/ ) vind je met een eenvoudig trucje alle 
dvd’s terug. 
Met de Zoekopdracht : vlaamse films DVD  309 treffers (series inbegrepen) 
In de Linkerkolom kun je bijvoorbeeld selecteren op  2010-… (103) 
Dit zijn de speelfilms en series die verschenen zijn vanaf 2010 
In dezelfde Linkerkolom kun je nog verder verfijnen:   2013, 2012 enz… 
Op die manier vind je de laatste aanwinsten. 
 

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 € 1,50 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. 
 
Blueberry Hill (Robbe de Hert, 2005) 
Dief (Mark Punt, 1997) 
Gaston en Leo in Hong Kong (Paul Cammermans, 1988) 
In kluis (Jan Guyaert, 1978) 
De Indringer (Frank Van Mechelen, 2005) 
De kollega’s maken de brug (Vincent Rouffaer, 1988) 
Manneken Pis (Frank van Passel, 2000) 
De laatste zomer (2007) 
Paniekzaaiers (Patrick Le Bon1986) 
Zware jongens (Robbe de hert, 1984) 
  

http://kortrijk.bibliotheek.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_laatste_zomer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_2007
http://zoeken.bibliotheek.be/
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De Belgische film op DVD 

 
In het onderstaande gedetailleerde overzicht hebben we alleen de Nederlandstalige film opgesomd en van 
een korte inhoud voorzien. 
 
Lijst van belgische films (ook kinderfilms) 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_films  
 
Enkele films van Vlaamse regisseurs zijn in het Engels gedistribueerd maar hebben wel Nederlandstalige 
ondertitels 
 
Onderstaande titels zitten ook in onze collectie 
Altiplano (Peter Brosens, 2009) Andes, milieu 
Shades (Eric Van Looy, 1999) misdaad, verfilmd boek (Guy Lee Thys) 
Vinyan (Fabrice du Welz, 2008) horror 
When The Light Comes (Stijn Coninx, 1998) Spitsbergen, avontuur, Verfilmd boek (Heleen Van 
der Laan) 
 
Meer info over de Vlaamse film vind je o.a. op volgende websites 
www.filmfreak.be 
www.filmsalon.be  
www.cinebel.be 
www.cinevision.be 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_films
http://nl.wikipedia.org/wiki/Shades
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vinyan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/When_The_Light_Comes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_1998
http://www.filmfreak.be/
http://www.filmsalon.be/
http://www.cinebel.be/
http://www.cinevision.be/
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De Vlaamse film op DVD, chronologisch 

2014 
 

Marina (Stijn Coninx, 2014)   muziek 
Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een prachtig maar arm bergdorpje in 
Calabrië, tot zijn vader Salvatore op een dag beslist om op zoek te gaan naar een betere 
toekomst voor zijn gezin. Hij vertrekt naar het beloofde land, België, om daar op korte 
tijd veel geld te verdienen in de steenkoolmijnen, en dan naar zijn geboorteland terug 
te keren. Maar al vlug laat hij zijn gezin overkomen naar Waterschei, en zo wordt de 
jonge Rocco van de ene dag op de andere een migrant, met alle gevolgen van dien. De 
grauwe mijnstreek in Limburg, de ijzige winters, het racisme en de vreemde taal en 
cultuur zijn een domper op de levensvreugde van de kleine jongen. Rocco wil zijn zoals 

de andere kinderen en iemand worden en iets betekenen in het leven. Hij zoekt tegen de wil en overtuiging 
van zijn vader een uitweg via de muziek én de liefde, en volgt zijn hart en passie om een eigen droom te 
realiseren. 
 

Het vonnis (Jan Verheyen, 2014)   thriller 
Als de moordenaar van zijn vrouw door een procedurefout moet worden vrijgelaten, 
slaan bij Luc Segers de stoppen door... Hij neemt het recht in eigen handen, en zal zich 
daarna meten met de rechtsstaat die hem in de steek heeft gelaten. 
 
 
 
 
 

 
FC De Kampioenen : kampioen zijn blijft plezant ‘(Eric Wirix, 2014) humor 
De Kampioenen worden uitgenodigd door een oude vriend van voorzitter Boma voor 
een vriendschappelijke wedstrijd in het zuiden van Frankrijk tegen het plaatselijke 
Saint-Tintin. Wat een leuke reis moest worden, loopt echter helemaal verkeerd met 
Fernand Costermans als reisleider... 
 
 
 
 

 
Los Flamencos (Daniel lambo, 2014)   humor 
De drie stokoude gebroeders Fleminckx - in hun jonge jaren, de schrik van Turnhout - 
zitten op het einde van hun leven financieel aan de grond. Raoul, de man met het 
plan, overtuigt zijn twee broers nog één grote slag te slaan: de kluis van een bank 
openbreken via de aanpalende woning... een begrafenisonderneming. Maar de 
dementerende César die vroeger altijd de vluchtauto’s bestuurde, krijgt nu amper nog 
een schommelstoel in gang. En de stomme Pé draagt nu pampers en zonder zijn 
tanden lijkt hij weer klaar voor borstvoeding. Zijn deze krasse knarren op krukken en 
steunzolen nog wel in staat een bank te kraken? En vinden ze elk wat ze echt zoeken - 

de verloren liefde, een eigen stem of simpelweg een waardig leven - wel in de bankkluis? 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stijn-Coninx/Marina/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9117997&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Het-vonnis/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9068244&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://static.cinebel.be/img/movie/poster/full/1010157_nl_los_flamencos_1374659302160.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stijn-Coninx/Marina/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9117997&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Het-vonnis/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9068244&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://static.cinebel.be/img/movie/poster/full/1010157_nl_los_flamencos_1374659302160.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stijn-Coninx/Marina/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9117997&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Het-vonnis/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9068244&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://static.cinebel.be/img/movie/poster/full/1010157_nl_los_flamencos_1374659302160.jpg
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stijn-Coninx/Marina/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9117997&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Het-vonnis/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9068244&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi$PGdZc58JiLYw@nrNyihyIoh1B$8LUQZG7vLMvPwkRvai1DRGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://static.cinebel.be/img/movie/poster/full/1010157_nl_los_flamencos_1374659302160.jpg
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Salamander (Frank van Mechelen, 2013)  detective 
In de private familiebank Jonkhere in Brussel worden 66 strategische kluizen 
leeggeroofd, kluizen waarvan de eigenaars tot de grootste machthebbers van het land 
behoren. De daders laten geen enkel spoor achter. Om geen paniek te zaaien besluiten 
de gedupeerden de zaak te verzwijgen. Zowel de bank als justitie beslissen uit 
eigenbelang de zaak in de doofpot te stoppen. De donkere crisistijden van vroeger 
mogen niet terugkeren en de mensen mogen het vertrouwen in de banken niet 
verliezen. Eén man krijgt echter door een tip lucht van het zaakje: Hoofdinspecteur Paul 
Gerardi van de FGP Brussel. 

 
Dood van een schaduw (Tom Van Avermaet, 2013)  kortfilm, fantasy 
De triomftocht van "Dood van een schaduw" begon in 2012 op het LA Shorts Fest, waar 
hij werd uitgeroepen tot Best of the Fest. het leverde de film meteen een plaats op de 
longlist voor de Oscars op: uiteindelijk werd hij ook genomineerd. Sindsdien volgden de 
selecties en prijzen elkaar op. 'Dood van een schaduw' werd al voor meer dan 90 festivals 
geselecteerd. Binnenkort is hij te zien in o.a. Londen, Montpellier, Namen en Bagdad. 
'Dood van een schaduw' vertelt het verhaal van een gestorven soldaat, gespeeld door 
Matthias Schoenaerts. Een vreemde verzamelaar heeft zijn schaduw gevangen en geeft 
hem een nieuwe kans tot leven in ruil voor het vangen van 10.000 schaduw 

 
De aardwolf (Rob Van Eyck, 2013)   
Heruitgegeven n.a.v. het dertigjarige bestaan van deze cultfilm. Tony is een energieke 
dertiger, getrouwd met Nora, met wie hij twee kinderen heeft. Hij is een trouw 
bezoeker van harde assertiviteitstrainingen waardoor zijn zelfvertrouwen wordt 
opgeblazen en hij zichzelf als een onfeilbare zakenman en echtgenoot beschouwt. Door 
zijn overdreven investeringen en hautaine houding brengt hij de firma in moeilijkheden 
en wanneer de crisis toeslaat is een faillissement onafwendbaar. Wanneer Tony voelt 
dat hij zijn greep op de gebeurtenissen aan het verliezen is, werkt hij dit uit op zijn 
vrouw, die de moeilijkheden veel beter blijkt aan te kunnen... 

 
Bloedbruiloft (Dominique Deruddere) humor, actie 
Zwarte komedie over een uit de hand lopende bruiloft. Een trouwfeest in het Eifelgebied 
wordt waarlijk 'onvergetelijk' wanneer een hoteleigenaar het bruidspaar gijzelt na een 
dispuut over bedorven voedsel en onbetaalde rekeningen. Een poging om het duo 
gewapenderhand te bevrijden maakt de situatie nog explosiever. 
 
 
 
 

 
Offline (Peter Monsaert) ex-gedetineerden 
De film doet het relaas van Rudy Vandekerckhove, een nogal zonderlinge ex-
gedetineerde die na zeven jaar achter de tralies zijn leven weer op de rails probeert te 
krijgen. Dat betekent voor Rudy: zijn oude job als reparateur van wasmachines 
hernemen en zich verzoenen met de familie die hij destijds achterliet. Hoewel hij 
daarbij kan rekenen op de hulp van de gepensioneerde kapster Denise en zijn vriend 
Rachid, dreigt zijn duistere verleden hem opnieuw in te halen. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyW-f1RpQQstOM&tbnid=14ZW7e8WpaTK2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinebel.be/nl/film/1008461/Offline&ei=J3ekUf2gEeHJ0QW1rICIDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHP7sue8C-S1X-azmGXoQKsWq1M_w&ust=1369819297226068
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Van-Mechelen/Salamander/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8774611&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi6PrGsuc8ERNsYd31jZRQ5EcS6g@eCBAMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.filmclub.nl/images/afbeeldingen/groot/8408_gr_De-Aardwolf.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyW-f1RpQQstOM&tbnid=14ZW7e8WpaTK2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinebel.be/nl/film/1008461/Offline&ei=J3ekUf2gEeHJ0QW1rICIDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHP7sue8C-S1X-azmGXoQKsWq1M_w&ust=1369819297226068
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Van-Mechelen/Salamander/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8774611&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi6PrGsuc8ERNsYd31jZRQ5EcS6g@eCBAMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.filmclub.nl/images/afbeeldingen/groot/8408_gr_De-Aardwolf.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyW-f1RpQQstOM&tbnid=14ZW7e8WpaTK2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinebel.be/nl/film/1008461/Offline&ei=J3ekUf2gEeHJ0QW1rICIDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHP7sue8C-S1X-azmGXoQKsWq1M_w&ust=1369819297226068
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Van-Mechelen/Salamander/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8774611&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi6PrGsuc8ERNsYd31jZRQ5EcS6g@eCBAMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.filmclub.nl/images/afbeeldingen/groot/8408_gr_De-Aardwolf.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyW-f1RpQQstOM&tbnid=14ZW7e8WpaTK2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinebel.be/nl/film/1008461/Offline&ei=J3ekUf2gEeHJ0QW1rICIDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHP7sue8C-S1X-azmGXoQKsWq1M_w&ust=1369819297226068
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Van-Mechelen/Salamander/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8774611&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi6PrGsuc8ERNsYd31jZRQ5EcS6g@eCBAMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.filmclub.nl/images/afbeeldingen/groot/8408_gr_De-Aardwolf.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyW-f1RpQQstOM&tbnid=14ZW7e8WpaTK2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cinebel.be/nl/film/1008461/Offline&ei=J3ekUf2gEeHJ0QW1rICIDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHP7sue8C-S1X-azmGXoQKsWq1M_w&ust=1369819297226068
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Van-Mechelen/Salamander/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8774611&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPz6xaVJWanJJVZKYTmJibnFqQppmTm5xUq4xBk5OTPj07IZBTPjizNzUvNKGLlL4lMycxkFS$JzU0sy8lMYmRi6PrGsuc8ERNsYd31jZRQ5EcS6g@eCBAMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.filmclub.nl/images/afbeeldingen/groot/8408_gr_De-Aardwolf.jpg
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Allez Eddy!(Gert Embrechts) Humor 
Allez, Eddy! is een hartverwarmende komedie over het elfjarig wielertalentje Freddy, 
zoon van een slager in een idyllisch dorpje in niemandsland. Zijn geïsoleerde leventje 
wordt volledig overhoop gehaald wanneer in 1975 de eerste supermarkt in het dorp 
zijn deuren opent. Ter gelegenheid van de opening organiseert de supermarkt een 
wielerwedstrijd waarbij de winnaar Eddy Merckx zal ontmoeten. Freddy's vader is 
fervent tegenstander van de supermarkt en wil niets van de wedstrijd weten. Freddy 
schrijft zich toch stiekem in. Door deelname aan de race gaat er een nieuwe wereld 
open, niet alleen voor Freddy maar ook voor alle mensen om hem heen. 

 
Brasserie Romantiek (Joël Vanhoebrouck) liefde, humor 
De "Brasserie Romantiek" is een gerenommeerd restaurant. Het wordt met succes 
gerund door uitbaatster Pascaline en kok Angelo. Sinds enkele jaren heeft de zaak 
immers een begeerde "koksmuts" in de Gault Millau-gids. Vanavond is het Valentijn: 
één van de drukste avonden van het jaar. Angelo zorgt voor een passend liefdesmenu 
en Pascaline heeft de tafels tiptop gedekt. Pascaline heeft alles onder controle in haar 
brasserie. Zoals altijd. In de keuken en in de zaal zijn de verwachtingen hoog 
gespannen. Ook de klanten verwachten veel van deze avond. Elk koppel dat een tafel 
heeft bemachtigd, hoopt die avond de liefde op hun bord te krijgen. Er mag niks fout 

gaan. Maar dan staat ineens Pascaline's oude vlam Frank op de stoep... 
 

The Broken Circle Breakdown (Felix van Groeningen) 
Als Elise en Didier elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht. Ze zijn echter 
totaal verschillend. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een band. Hij 
praat, zij luistert. Hij is overtuigd atheïst en tegelijkertijd een naïeve romanticus. Zij is 
de nuchterheid zelve. Wanneer dochter Maybelle geboren wordt, is hun geluk 
compleet. Maar het lot slaat toe als Maybelle ernstig ziek wordt. Kan een relatie dit 
gevecht doorstaan als twee personen zo van elkaar verschillen of laat de liefde je op het 
belangrijkste moment dan toch in de steek? 
 

 
Groenten uit Balen (Walter van den Broeck) sociale film, verfilmd boek  
1971 - In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het leven zijn gewone 
gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar Jan werkt. Jan moet 
noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin komt in financiële 
moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van de inwonende, op alles en 
iedereen kankerende Opa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol 
werkt.Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een universiteitsstudent die 
de stakingsbeweging is komen steunen. Wanneer na negen weken de staking eindelijk 
afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn. 

 
Little Black Spiders (Patricia Toye) tienerzwangerschap 
België 1978. Katja, Roxy en een stel andere levenslustige meisjes zijn te jong voor de 
liefde en al bijna moeder. Op een verborgen plek wachten zwangere tienermeisjes in het 
geheim hun bevalling af. Sommigen willen deze misstap zo snel mogelijk achter zich 
laten, maar Katja denkt daar duidelijk anders over. Ze verlangt intens naar een eigen 
kindje. Tijdens het lange wachten delen de meisjes lief en leed, smeden ze vriend-
schappen en zoeken ze afleiding in mysterieuze spelletjes. Tot die veilige zeepbel 
uiteenspat.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasserie_Romantiek&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Broken_Circle_Breakdown
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Little_Black_Spiders&action=edit&redlink=1
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Mixed Kebab (Guy Lee Thys) multiculturele samenleving 
Het verhaal van Ibrahim (27), een Turks-Belgische duikelnicht die verliefd wordt op de 
Belgische Kevin (19). Bram, zoals Ibrahim genoemd wordt, wil zijn homoseksualiteit 
verborgen houden voor zijn familie. Brams ouders vermoeden echter iets en willen hem 
meteen koppelen aan Elif, zijn 18-jarige Turkse nicht. Bram legt zich neer bij de 
hypocrisie, maar wil Elif eerst ontmoeten. Hij vraagt Kevin om hem te vergezellen naar 
Turkije. Maar of dat allemaal goed afloopt? 

 
 

Tot Altijd (Nic Balthazar) drama, multiple sclerose 
Vier vrienden.Thomas en Mario zijn beste vrienden voor het leven, ook al voelen ze 
zich allebei even sterk aangetrokken tot Lynn.Speck is de jolige mascotte van het 
viertal. Daarna is er het leven. Tot Mario gediagnosticeerd wordt met MS. Heeft Mario 
daarbij in het begin nog even veel moed als humor om zijn lot en zijn ziekte te dragen, 
toch laat hij al snel vallen dat hij zal doorgaan zolang het plezierig blijft. Tot Altijd is een 
verhaal over onvoorwaardelijke vriendschap. 
 
 

 
Noordzee, Texas(Bavo Defurne) adolescentie, holebifilm 
Pim woont met zijn moeder in een morsig huis in een achterafstraatje ergens aan de 
Belgische kust. Het leven stinkt er naar frituurvet, goedkope sigaretten en verschaald 
bier. Zijn leven bestaat voornamelijk uit kille spot, kleine vernederingen én minieme 
sprankeltjes hoop. Pim droomt van een groter, meeslepender leven, waarin hij – als 
prinses en schoonheidskoningin – de glansrol speelt. Maar als Pim 15 is geworden, 
droomt hij vooral van Gino: zijn buurjongen en Pims eigen stoere motorheld. 
 
 

 
Turquaze (Kadir Balci) multiculturele samenleving 
Nadat ze hun vader hebben begraven in Istanbul, keren Timur (28) en zijn twee broers, 
Ediz (36) en Bora (16), terug naar Gent. Hun moeder blijft achter in Istanbul. De drie 
broers hervatten hun leven maar moeten op zoek naar een nieuw evenwicht. Terwijl 
Ediz de dominante vader speelt en Bora met verkeerde vrienden domme dingen doet, 
probeert Timur zijn vaders droom te realiseren namelijk trompet spelen bij een fanfare. 
Sarah, de vriendin van Timur, vindt dat cool, tot ze merkt dat hij amper nog oog heeft 
voor haar... 
 

 
Het varken van madonna (Frank Van Passel) romantische komedie 
Ver ver weg, in de diepe Westhoek, ligt het piepklein gehuchtje 'Madonna'. De 
dagelijkse routine van dit dorpje wordt grondig verstoord door een conflict tussen een 
stakende pompbediende, een hitsige burgemeester, een nerveuze pastoor en een 
intrigerende dorpslerares. Tot de handelsvertegenwoordiger Tony Roozen, op 
verkoopsmissie met zijn nieuwste snufje Porki (een gerobotiseerd 
feromonenvarkentje), door autopech in dit bevreemdende polderdorp belandt. Wil hij 
zijn relatie redden, dan moet hij zo snel mogenlijk rechtsomkeer maken en zijn 
verloofde bijstaan op hun familieweekend in de Ardennen. 

 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mixed_Kebab
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tot_Altijd
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Weekend aan zee (Ilse Somers) romantische komedie 
'Weekend aan Zee' gaat over vier vriendinnen die jaarlijks op reünieweekend gaan naar 
zee, naar het huis waar ze als tieners hun zomers doorbrachten. Er is één afspraak: 
geen mannen. Maar niet iedereen houdt zich daar aan. 
 
 
 
 
 

 
Adem(Hans Van Nuffel) mucoviscidose 
Jonge kerels Tom en Lucas zijn broers en lijden aan dezelfde genetische ziekte die hun 
longen langzaam sloopt. Tom worstelt met zijn korte levensverwachting en hangt rond 
bij een bende tuig uit zijn buurt. In het ziekenhuis ontmoet hij Xavier, een kerel die lijdt 
aan dezelfde ziekte als hij maar die zich gedraagt als een rasatleet. Zijn levenslust straalt 
af op Tom. Xavier is een onverbeterlijke optimist, zelfs wanneer zijn lief Anneleen hem 
laat zitten. Tom valt op zijn beurt voor de eigenzinnige Eline die al maanden in een 
quarantaine kamer zit. Ze kunnen elkaar niet aanraken maar toch beginnen ze een 
romance. Dan overlijdt Toms broer Lucas tijdens een longtransplantatie.  
 
Dubbelleven (Joël Vanhoebrouck) ontrouw 
Mark woont al bijna achttien jaar samen met Karen. Samen hebben ze twee kinderen, 
Maarten en Hanne. Mark is de kostwinner van het gezin en Karen ontfermt zich over 
het huishouden. Als succesvolle architect is Mark veel van huis, maar Karen maakt zich 
daar geen zorgen over. Maar in werkelijkheid zit Mark op die momenten bij Nina, een 
jonge en aantrekkelijke carrièrevrouw met wie hij al anderhalf jaar een loft deelt. Iets 
minder dan een jaar geleden zijn Mark en Nina zelfs getrouwd. Nina weet niet dat Mark 
er elders nog een vriendin en twee kinderen op nahoudt, en denkt net als Karen dat ze 
de enige is in zijn leven. 

 
Code 37 (Jakob Verbruggen) thriller 
Een bekende schrijver wordt aangerand in een sex-cinema. Hij had er een afspraakje 
met Roos, een jonge studente die bijklust als prostituee. Al snel wordt duidelijk dat er 
wel meer studentes actief zijn in de prostitutie. Voldoende reden voor Hannah en haar 
team om undercover te gaan in club Sin City, een vrijhaven voor iedereen die het 
daglicht schuwt en voor meisjes die er hun klanten oppikken. Wanneer Hannah en haar 
team ontdekken dat de eigenaar van zowel de sex-cinema als van Sin City de oom van 
Roos is, neemt de hele zaak een persoonlijke wending. In de eerste plaats voor Hannah, 
want zij weet als geen ander hoe zwaar familiegeheimen kunnen wegen... 
 

 
Duts (Herwig Ilegems) humor 
DUTS: Een vreemde man in een vreemde wereld. Walter Duts (gespeeld door Herwig 
Ilegems) is een zonderlinge man die sinds de dood van zijn moeder alleen woont in het 
ouderlijk huis. Hoewel hij er met zijn baard en bril wat vreemd uitziet, is Duts de 
goedheid zelve. Hij heeft vrede met zichzelf. Maar met de rest van de wereld klikt het 
minder goed. Duts kijkt naar de wereld en wij kijken met hem mee... 
 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Code_37_(film)
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Frits & Freddy (Guy Goossens) humor 
Frits en Freddy Frateur komen aan de kost als huis-aan-huisbijbelverkopers, maar ook 
in de bijbelbusiness heeft de crisis toegeslagen. Wanneer ze aanbellen bij Carlo Mus, 
een door de geheime politie geschaduwde topgangster, worden ze spottend 
weggestuurd. Dat nemen de broers niet. Ze molesteren Mus en eisen geld, desnoods 
zwart geld, maar wanneer het alarm van de villa afgaat, slaan ze op de vlucht. Frits en 
Freddy zinnen op wraak. Het ontbreekt hen echter zoals meestal aan een goed 
doordacht plan. Of beter nog: aan gelijk welk plan. 
 

 
Hasta la vista (Geoffrey Enthoven) gehandicapten 
Deze innemende roadmovie draait om drie jonge gasten met een voorliefde voor wijn 
en vrouwen. Het eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit 
mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar spanje om hun 
maagdelijkheid te verliezen. niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste 
blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. 
 
 
 

 
The Invader (Nicolas Provost) Brussel, migranten 
Amadou, een sterke en charismatische Afrikaanse man, spoelt aan op een strand in 
Zuid-Europa. Het lot brengt hem naar Brussel, waar hij verstrikt raakt in de netten van 
mensenhandelaars die hem alle hoop ontnemen. Maar op een dag ontmoet hij Agnès, 
een ravissante en briljante zakenvrouw die zich aangetrokken voelt tot de charmante 
Amadou. Amadou beschouwt haar als zijn reddende engel en hij droomt meteen van 
een prachtige zorgeloze toekomst met haar. Helaas, die illusie wordt snel doorprikt. 
Agnès verbreekt elk contact met Amadou. Hij vervalt in destructief geweld en moet de 
strijd aanbinden met zijn eigen demonen. 

 
Portable life (Fleur Boonman) roadmovie 
Met een vreemd voorgevoel rijdt de zeventienjarige Sea naar een meer in de mist en 
vindt in het water een mysterieus medaillon. Het blijkt het begin van een lange reis. 
Obscure tekens en raadselachtige ontmoetingen vormen de bakens van een zoektocht 
naar een noodlottige geschiedenis die haar achtervolgt. Gaandeweg herkent Sea 
mensen en plekken die ze niet kan kennen. Alsof ze terugreist naar de beslissende 
momenten van een eerder leven. En verder. Op een kruispunt van parallelle werelden 
verschijnen verbanden tussen passages uit verschillende tijden en werelddelen. 
Gedreven door de drang het lot te doorgronden dringt Sea door tot de diepere lagen 

van haar bestaan. 
 

Pulsar (Alex Stockman)  informatica, fantasy 
Samuel werkt in Brussel als medicijnkoerier. Zijn stralende vriendin Mireille vertrekt 
naar New York voor een stage bij een gerenommeerd architectuurbureau. Enkele 
dagen na Mireilles vertrek wordt Sams computer gekraakt. Computertechnici, de één al 
dubieuzer dan de andere, slagen er niet in Sams draadloze netwerk te beveiligen. Wat 
bezielt de hacker? Hij lijkt er vooral op uit om Samuels leven overhoop te gooien en zijn 
relatie met Mireille te ontwrichten. Sam tuimelt in een toestand van paranoia. Hij 
begint zijn buren te verdenken en ontwikkelt een fobie voor wifi-stralen… 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Invader_(2011)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portable_life&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulsar_(film)
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Rundskop (Michaël R. Roskam)  thriller, rundveeteelt 
De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille wordt door een malafide veearts 
gevraagd om een deal te sluiten met een beruchte West- Vlaamse vleesboer. Maar de 
moord op een federale politieagent en een onverwachte confrontatie met een 
mysterieus geheim uit zijn verleden zetten een reeks gebeurtenissen in gang met 
verregaande gevolgen... 
 
 
 

 
Sailors don’t cry (Marc Didden)  romantiek 
Wanneer de vader van haar kind na jaren ineens opduikt, staat Hilde's leven op zijn 
kop. Jarenlang stond ze er al leen voor, maar als cafe´houdster in de havenkroeg redde 
ze het prima. Nu belandt ze voor de ogen van haar zoontje in een ingewikkelde 
driehoeksverhouding. 
 
 
 
 

 
Schellebelle 1919(Johan Heldenbergh)  wereldoorlog I 
Schellebelle 1919 vertelt het verhaal van de familie Van De Velde. De oudste dochter 
Coralie - zelf 16 - heeft tijdens de oorlog maar liefst 25 oorlogswezen in huis genomen, 
maar ze worden langs alle kanten belaagd. De kinderbescherming wil hen in een 
weeshuis stoppen en enkele notabelen hebben het op hun boerderij gemunt. Maar de 
familie laat zich niet zomaar verjagen en verdedigt zich met alle mogelijke middelen... 
 
 
 

 
Smoorverliefd (Hilde Van Mieghem) romantische komedie 
In de romantische komedie Smoorverliefd banen tienerdochter Eva, haar moeder 
Judith, tante Barbara en grote zus Michelle, vier sterke vrouwen onder één dak, zich 
een weg door de chaos van de liefde… Resultaat is een roller coaster van eerste 
verliefdheid, lust, affaires, kinderwensen en onverwoestbare ouderliefde. Ze zijn mooi, 
moedig en verstandig, maar soms weten ze het ook even niet meer. Blijft maar de 
vraag of hun mannelijke wederhelften dat wel doen 
 
 

 
Swooni (Kaat Beels) drama, passie  
In Swooni kruisen de levens van zes mensen elkaar in een luxe-hotel. Terwijl een 
hittegolf de stad besluipt, lopen de emoties hoog op. Swooni is een verrassend 
mozaïekverhaal over hoop en vertwijfeling, passie en verraad, waarin niemand bij het 
uitchecken nog dezelfde is... 6 personages. 24 uur. Een hotel middenin een hittegolf in 
Brussel. Anna en Hendrik hebben het allemaal: een toffe zoon, een goeie job, een mooi 
huis… Het huwelijksfeest van Anna's zus doet hen echter nadenken over de keuzes die 
ze gemaakt hebben. Violette wil zich voor ze sterft verzoenen met haar dochter Vicky, 
die als kamermeisje in het hotel werkt. Maar Vicky lijkt niet zo snel geneigd om het 

conflict bij te leggen. Ze ontfermt zich over Joyeux, een kleine Afrikaanse vluchteling die zich in het hotel 
verschuilt voor de politie.... 
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Vreemd bloed (Johan Timmers) slagerij 
Jere, wordt geboren op kerstavond 1960, voorbestemd om slager te worden. Zijn vader 
is slager, zijn grootvader was slager en aan zijn broers Cor, Bolle en Arie wordt van 
kinds af aan het slagersvak bijgebracht. Maar Jere is anders; hij lacht en hij zingt graag. 
Moemoe, zijn grootmoeder, besluit Kind, zoals ze hem noemt, in bescherming te 
nemen tegen zijn vastomlijnde toekomst en de akelige trekken van de andere mannen 
in de familie. 
 
 

 
Zot van A.(Jan Verheyen) romantische komedie 
Verschillende romantische liefdesverhalen die zich afspelen in Antwerpen leiden op 
Sinterklaasavond naar een gezamenlijke climax. Stellen gaan uit elkaar of komen weer 
samen, maar de uitkomst van hun liefde wordt telkens bepaald door niemand minder 
dan Sinterklaas. 
 
 
 
 

 

2010 
 

22 Mei (Koen Mortier) zelfmoord, schuld 
Sam, een wat troosteloze veertiger, werkt als bewakingsagent in een winkelcentrum. 
Als op een doodnormale dag een bom ontploft probeert Sam de slachtoffers te 
redden. Wanneer er iets vreselijks gebeurt, rent hij weg totdat hij neervalt van 
uitputting. Een vrouwenstem ontwaakt hem. Het blijkt één van de slachtoffers die hij 
gered heeft. Ze wil weten waarom de zelfmoordterrorist het heeft gedaan. Hierna 
ontmoet Sam meer slachtoffers die hij gered heeft. Ze voelen allemaal dezelfde 
verslagenheid en onmacht, die hij ook voelt. Zelfs de confrontatie met de boosdoener 
is anders dan hij had verwacht. Schuld en onschuld liggen dicht bij elkaar… 

 
Benidorm Bastards (2010) humor, oudere mensen 
'Benidorm Bastards' is een edgy verborgen camera programma waarin 7 bejaarden de 
hoofdrol spelen. Ze trekken de straat op met maar één missie: jongeren te grazen 
nemen. De Benidorm Bastards gaan de jeugd te lijf met even absurde als hilarische 
sketches. De jonge sukkels hebben geen idee wat hen overkomt. Dit programma is het 
levende bewijs dat vergrijzing een relatief begrip is…. 
 
 
 

 
Bo (2010) drugs, jeugdinstellingen, 
De vijftienjarige Deborah wil ontsnappen uit de verstikkende alledaagsheid van 
Linkeroever. Onder aanmoediging van de achttienjarige Jennifer duikt ze het spannende, 
Antwerpse nachtleven in. Wanneer ze ontdekt dat Jennifer als escorte werkt, is Deborah 
geprikkeld door wat voor haar een eenvoudige weg naar geld lijkt. Onder de naam Bo 
maakt ze kennis met een wereld waar ze duidelijk nog niet klaar voor is. Na een 
neerwaartse spiraal van geld, drugs en snelle kicks eindigt Deborah in een gesloten 
jeugdinstelling. Vanaf nu kan ze enkel op zichzelf rekenen om de spiraal te doorbreken.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/22_mei_(film)
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Dossier K. (Jan Verheyen)      detectiveroman, verfilmd boek (Jef Geeraerts) 
Een brutale moord op een spilfiguur van de Albanese maffia in Antwerpen zet een 
onontkoombare clanoorlog in gang. Volgens de wetten van de Kanun, een eeuwenoude 
erecode uit de onherbergzame bergen van Albanië, moet bloed worden gewroken met 
bloed, en het is dan ook een kwestie van tijd voor er meer slachtoffers vallen. Erik 
Vincke en Freddy Verstuyft worden meegesleurd in een noodlottig spiraal waaruit 
niemand nog lijkt te kunnen ontsnappen. 
 
 
De helaasheid der dingen (Felix van Groeningen) sociale film, verfilmd boek 
(Dimitri Verhulst) 
"God schiep de dag en wij feesten er ons vrolijk doorheen". Dat is het motto van de 
familie Strobbe. In het grauwe Reetveerdegem betekent dat voornamelijk bier drinken. 
Heel veel bier drinken. De 13-jarige Gunther gaat steevast mee met zijn vader en diens 
broers, allen wonend bij zijn grootmoeder, alle dorpscafés af. De komst van een tante 
lijkt afwisseling te brengen in de sleur van drank en vechtpartijen. Als de 
kinderinspectiedienst echter langskomt, slaat Gunthers vader eerst het hele huis kort 
en klein en timmert vervolgens zijn zoon in elkaar. Het lijkt misschien de enige uitweg 

uit een toekomst als die van zijn vader en ooms. 
 

Meisjes (Geoffrey Enthoven) humor 
Meisjes gaat over een vrouw van zeventig die ooit in een bandje heeft gezongen en 
vandaag weer op het podium wil staan. Ze vraagt aan haar zoon, de ruige R&B muzikant 
Sid, of hij met haar een bandje wil vormen. Sid springt nog liever in de Schelde dan met 
zijn moeder op een podium te staan, maar hij accepteert uiteindelijk toch om muziek te 
maken met zijn moeder en haar geschifte vriendinnen. Sid heeft wel één voorwaarde: 
het moet zijn muziek worden... 
 
 

 
My Queen karo (Dorothée Van den Berghe) kraakbeweging 
De tienjarige Karo groeit op met haar ouders in een commune in Amsterdam begin 
jaren '70. Met de andere bewoners van het kraakpand wordt alles gedeeld. Als enig 
kind leidt Karo een zorgeloos leventje te midden van deze utopie voor volwassenen. 
Maar niet iedereen is in staat deze idealen te volgen. Karo geraakt verscheurd tussen 
de liefde voor haar moeder en de loyaliteit van haar vader en zijn idealen. Ze realiseert 
zich langzaamaan dat je niet alles onveranderd kunt bewaren. 
 
 

 
Unspoken (Fien Troch) vermiste kinderen 
Vijf jaar geleden verdween de 14-jarige Lisa uit het leven van haar ouders Lukas en 
Grace. Geen duidelijk spoor, geen afscheid, ze is verdwenen en de kans dat ze ooit 
terugkomt is erg klein. Nu na vijf jaar lijken Lukas en Grace hun normale leven weer te 
hebben opgepakt. Door de dagelijkse sleur lijkt er geen plek meer voor diepgaande 
gesprekken. Zo wordt het verdriet en gemis uit de weg gegaan. Maar de verdwijning 
van hun dochter heeft hen diep gekwetst. Door een vreemd toeval verschijnt Lisa uit 
het niets weer in hun leven. Een vroegere vriend van hun dochter komt toevallig op 
bezoek. Dit lijkt een voorbode voor meer vreemde situaties. 
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Windkracht 10: Koksijde Rescue (Hans Herbots) leger, avontuur 
Na een 'incidentje' tijdens een receptie voor de hoogste legertop wordt duiker Rick 
Symons naar het 40ste Search and Rescue smaldeel in Koksijde gestuurd. Rick wordt er 
opgenomen in een even competente als aparte Sea King crew. Zijn grootste verrassing 
is Alex, de vrouwelijke medic, waarmee hij erder al een kleine schermutseling heeft 
gehad. De overplaatsing naar Koksijde dwingt Rick tot nog een andere confrontatie: 
zijn verleden. Anderhalf jaar geleden heeft zijn vriend en collega Koen aan een 
duikongeval een blijvende handicap overgehouden. Rick leeft met het besef dat hij die 
fatale nacht zijn vriend op meer dan één manier in de steek heeft gelaten. 

 
Wolf (Stef Desmyter) thriller 
Commissaris Thomas Verhaege is met zijn Ecofin- team (Economische Financiële 
Recherche, Federale Politie Antwerpen) oplichter Depretere op het spoor. Tijdens een 
observatie van Depretere, komt de Russische crimineel Vadim Arveladze hun pad 
kruisen en zet hij Depretere onder druk voor achterstallige schulden. Met de hulp van 
zijn vriendin Joyce, krijgt de in het nauw gedreven Depretere uiterst kostbare geheime 
informatie in handen, waarmee hij Arveladze hoopt terug te betalen. Een geroutineerd 
onderzoek krijgt hierdoor plots een andere wending. Verhaege en zijn team raken 
verstrikt in een complex kluwen en criminele praktijken en afpersing. Niets is nog wat 

het lijkt. Wanneer tot overmaat van ramp Eva, Thomas' vrouw, gekidnapt wordt, is het voor Verhaege 
moeilijk om nog professioneel te blijven….De mens is een wolf voor een ander, vooral als het om veel geld 
gaat…. 
 

2009 
Camping Cosmos (Jan Bucquoy) humor 
Thomas' zeldzame ziekte hangt als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. De 
minste bloeding kan hem fataal worden en de ziekte heeft hem volledig uitgeput.  In zijn 
nood schakelt hij de hulp van zijn jongere homoseksuele broer Luc in. Ondanks hun 
gebrekkige relatie zorgt Luc voor hem als een zorgzame vader, een intieme vriend, een 
verliefde bijna. Thomas vraagt Luc om met hem naar hun ouderlijk vakantiehuis te gaan 
aan zee om daar de dood af te wachten.  Met een brutaliteit, somberheid en een tegelijk 
nauwelijks te bevatten lichtheid worden de complexe gevoelens tussen twee broers 
geëvoceerd. " 

 
Dirty mind (Pieter Van Hees) humor 
De verlegen Diego worstelt met een laag zelfbeeld tot hij na een ernstig ongeval 
wakker wordt als Tony T, een totaal ongeremde en vrijgevochten stuntman. Een 
typisch geval van frontaalsyndroom? In ieder geval de ideale casestudy voor de jonge 
en ambitieuze neurologe Jaana, die wil bewijzen dat het syndroom genezen kan 
worden door experimentele hersenchirurgie. Maar Diego wil niet zomaar genezen. Hij 
wordt een topstuntman en wint het respect van zijn familie. En vrouwen kunnen zijn 
ontwapenende directheid nauwelijks weerstaan.  
 

 
Loft (Erik van Looy, 2009) thriller 
LOFT vertelt het verhaal van vijf vrienden die in het diepste geheim een loft delen voor 
hun buitenechtelijke activiteiten. Dat verloopt zonder problemen tot ze er op een 
ochtend het lijk aantreffen van een jonge vrouw. Geen van de vrienden kent de vrouw, 
weet waar ze vandaan komt of hoe ze terecht is gekomen in hun loft. Noodgedwongen 
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proberen ze uit te zoeken wat er is gebeurd, maar al snel beginnen de vijf elkaar te wantrouwen en blijken 
ze veel minder van elkaar te weten dan ze dachten… 
 
  

Los (Jan Verheyen) multiculturele samenleving, 
verfilmd boek (Tom Naegels) 
Het verhaal gaat over een jonge progressieve journalist, Tom Naegels, die zich wil 
settelen met zijn vriendin, maar net dan kruist een beeldschone asielzoekster zijn pad. 
Ze haalt zijn emotionele leven volledig uit evenwicht. Op de krant vindt hij ook al geen 
evenwicht, want daar botsen zijn idealen meer en meer met de realiteit. Als dan ook 
nog een nieuw leidersfiguur onder de allochtone jongeren opstaat, slaat zijn wereld 
helemaal op hol. 
 

 
SM-rechter (Erik Lamens) biografie, sadomasochisme 
Wanneer Koens huwelijk met Magda dreigt uiteen te vallen, beslist hij om zijn eigen 
fatsoensgrenzen tot het uiterste te testen. Samen ontdekken ze haar verborgen 
verlangens. Nooit had Koen gedacht dat SM tot een gelukkig huwelijk zou kunnen 
leiden. Maar wanneer gaandeweg Magda verder gaat, en extremere vormen van 
genotsbeleving opzoekt, raakt het koppel verstrikt in een web van pooiers, klikkende 
rijkswachters en afgunstige collega's. SM-rechter is een liefdesverhaal over een man 
die alles over heeft voor het geluk van zijn vrouw, en zo beetje bij beetje zijn grenzen 
verlegt. Het is echter ook het verhaal van een maatschappij die nog niet klaar is om 

extreme liefde tussen twee mensen te aanvaarden. 
 

Soeur Sourire (Stijn Coninx) biografie, holebifilm, muziek 
Soeur Sourire is het meeslepende verhaal van een fascinerend historisch personage, 
Jeannine, een Belgisch meisje dat in 1961 uitgroeide tot een wereldster door als 
kloosterzuster de hit 'Dominique' te schrijven en te zingen. Het drama van deze jonge 
vrouw, die de artiestennaam 'Soeur Sourire' meekreeg, is de liefde; Jeannine Deckers 
probeert wanhopig aan anderen de liefde te geven die ze zelf nooit kreeg van haar 
harde moeder. Ze hecht zich aan Annie, maar wanneer deze laatste meer toenadering 
zoekt, vlucht ze. Wanneer de situatie thuis onhoudbaar wordt, ziet ze haar intrede in 
een klooster als enige uitweg. Ze componeert er 'Dominique' en wordt door de kerk 

gebruikt om haar tanende imago te verjongen. Het liedje wordt een wereldhit. Gesterkt door haar succes, 
laat ze het kloosterleven achter zich en waagt haar kans… 
 

Verboden te zuchten (Alex Stockman) Brussel 
De zesentwintigjarige Joris is weer alleen na het einde van een eerste liefde. Hij heeft 
besloten 'de stad van zijn leven' te verruilen voor een zonniger oord. Een voorgevoel 
belet hem echter zijn weg naar het station te vervolgen. Hij keert op zijn schreden terug 
en neemt tijdelijk zijn intrek in een oud hotel. Daar blijft hij nog vier dagen en nachten 
in de greep van de stad, in een schemerzone tussen herinneren en vergeten, dromen 
en waken. 
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2008 
 

Aanrijding in Moscou(Christophe Van Rompaey) romantische komedie 
Op het parkeerterrein van een supermarkt rijdt Matty tegen de truck van Johnny aan. 
Ze krijgen een vlammende ruzie over wie aansprakelijk is voor het ongeval. Tijdens de 
ruzie wordt Johnny tot over zijn oren verliefd op Matty, maar Matty is een bijna 
gescheiden moeder met drie kinderen. Het laatste wat ze nodig heeft, is een tien jaar 
jongere truckchauffeur die om de haverklap aan haar deurbel hangt... 
 
 
 
Ben X (Nic Balthazar, 2008) autisme, pesten 
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn eigen 
universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van online 
computergames. In de echte, harde wereld van een technische school is het leven voor 
hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk onmogelijk 
maken. Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord! Dan komt zijn 
internetvriendin Scarlite in zijn leven. Dat behoorde niet tot het plan. 
 
 
Happy Together (Geoffrey Enthoven) drama 
Martin en Eline, een welgesteld koppel met twee kinderen, staan op het punt een 
vakantiehuis te kopen in Toscane. Maar net nadat ze het contract hebben 
ondertekend, blijkt de filiaalhouder van Martins bank er met een deel van hun centen 
vandoor te zijn. Dit incident brengt echter een reeks tegenslagen op gang die het 
perfect gelukkig ogend gezin doen wankelen. In zijn pogingen zijn gezin en zichzelf te 
vrijwaren, raakt Martin langzaamaan meer en meer verstrikt in een net van leugens en 
bedrog. Een oplossing lijkt heel ver af... 
 

 
Linkeroever (Pieter Van Hees) thriller, horror 
Wanneer Marie een in zichzelf gekeerde jonge atlete, instort en verplicht moet rusten, 
trekt ze in bij haar nieuw lief Bobby in een appartement op Linkeroever. Ze vindt veel 
troost in hun passionele relatie. Tot Marie ontdekt dat de vorige huurster verdwenen 
is. Ze begint te twijfelen of ze Bobby wel helemaal kan vertrouwen en ervaart 
Linkeroever, ooit gebouwd als droomstad, steeds meer als een nachtmerrie. Langzaam 
verliest Marie haar grip op de realiteit. 
 
 

 
Man zkt vrouw (Miel Van Hoogenbemt) humor 
Op de dag van zijn pensioen krijgt de 60-jarige schooldirecteur en weduwnaar Leopold 
Vossius van zijn huishoudster Ada te horen dat ze terugkeert naar haar geboorteland. 
Leopolds ongevraagd hulpvaardige buurman Julien overtuigt hem een vrouw te zoeken 
via de website "wareliefde.com". De belangstelling blijkt overweldigend en Leopold 
begint afspraakjes te maken. Op de dag van zijn eerste afspraak duikt ook Ada's 
vervangster op: haar Roemeense nicht Alina . Alina is midden in de twintig, 
temperamentvol en een kleine ramp in het huishouden. Ze irriteert Leopold mateloos 
en zet op meer dan één manier zijn hele leven op zijn kop. 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Happy_Together_(2008)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_2008
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Nadine (Erik De Bruyn) kinderloosheid 
Nadine is een carrièrevrouw: succesvol, onafhankelijk en ambitieus. Maar ze is ook 
single, de veertig net gepasseerd en nog steeds kinderloos. Haar biologische klok is als 
een tijdbom in haar lijf en geest. Om een explosie te voorkomen begaat ze een even 
impulsieve, als extreme daad. 
 
 
 
 

 

2007 
 

Buitenspel (Jan Verheyen) vader-zoon relatie, voetbal 
Wanneer Bert totaal onverwacht sterft, verliest de twaalfjarige Gilles niet enkel z'n 
vader, maar ook z'n meest fervente supporter, persoonlijke trainer en soulmate. Vader 
en zoon waren onafscheidelijk. Gilles zou het helemaal maken als voetballer, hij zou lid 
worden van de Rode Duivels. Voor Gilles wordt het een moeilijke zoektocht naar zijn 
plaats in een nieuw geheel zonder vader. 
 
 
 

 
Dagen Zonder Lief (Felix van Groeningen) humor 
Wanneer Zwarte Kelly terugkeert uit New York, merkt ze dat er meer veranderd is dan 
haar haarkleur. Met uitzondering misschien van cafébaas Nick, die nog altijd dezelfde 
is. Frederic heeft nu een vriendin en maakt plannen om te verhuizen. Kurt en Blonde 
Kelly wonen samen en hebben een zoontje van één jaar. En Patrick, ie is niet meer. 
Herenigd met de oude vriendenbende, beseft Zwarte Kelly dat het leven tijdens haar 
afwezigheid gewoon doorging. En dat het nooit meer wordt zoals vroeger. 
 
 

 
Ex-drummer (Koen Mortier) drama, verfilmd boek 
(Herman Brusselmans) 
Drie gehandicapte gasten met een rockband zijn op zoek naar een drummer, roem en 
succes. Ze vragen Dries, een bekend schrijver, hun band te versterken. Als een duivelse 
god daalt hij de berg af om zich te mengen met het hulpeloze klootjesvolk. 
 
 
 
 

 
Firmin: een kip is soms geen hond (Dominique Deruddere) boksen, humor 
Ex-bokser Firmin Crets woont in een bescheiden rijhuisje. Jaren geleden, in 1979, had 
hij een passionele liefdesrelatie met Germaine. Die eindigde abrupt toen Freddy White, 
Firmins grote concurrent, hem tijdens een belangrijke westrijd in het oor fluisterde dat 
hij 'het' met Germaine had gedaan. Gekwetst door Firmins twijfel aan haar trouw, 
verliet Germaine België. Firmin bleef alleen achter met een gebroken hart en 
uiteindelijk ging hij aan de slag als klusjesman in de boksclub van zijn gewezen 
concurrent White. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagen_Zonder_Lief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_2007
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De gek op de heuvel (Christian Vervaet) drama, autisme 
Sofie heeft samen met haar tienjarige autistische zoon Thomas haar echtgenoot 
verlaten. Erik, die al een tijdje haar minnaar is, komt bij haar inwonen. De 
echtscheiding van Sofie ontaardt in een ware veldslag, met het hoederecht over 
Thomas als inzet. Erik staat voor een dilemma: enerzijds houdt hij van Sofie en wil hij 
bij haar blijven, aan de andere kant heeft hij erg veel last van het gedrag van zijn 
stiefzoon Thomas. Het verhaal volgt de moeizame ontwikkelingen van de autistische 
jongen over een periode van ongeveer één jaar.  
 

 
Lucker (Johan vandewoestijne, 2007) griezelfilm 
De zwaar gestoorde John Lucker zit na het plegen van acht moorden opgesloten in een 
kliniek. Na een mislukte zelfmoordpoging weet hij uit de instelling te ontsnappen en 
trekt de stad in. Daar gaat hij op zoek naar Cathy, de enige vrouw die een van zijn 
moordpogingen wist te overleven. Niets of niemand zal hem kunnen beletten om haar 
te vinden...In 1986 wist de jonge Brusselse filmacademiestudent Johan Vandewoestijne 
de gevestigde filmorde in België te shockeren met een naargeestige, smerige 
horrorfilm. 
 

 
To Walk again (Stijn Coninx) sport 
Bezeten om de snelste en de sterkste atleet te worden op aarde, kreeg de carrière van 
de jonge topsporter Marc Herremans een dramatische wending. Op 28 januari 2002 
komt hij tijdens een training ten val met als gevolg dat hij van aan zijn voeten tot aan 
de borst verlamd is. Twee maanden later hervat Marc zijn training. Hij wil binnen zes 
maanden terug aan de start staan van de IronMan in Hawaï, als rolstoelatleet. Hij 
gelooft er bovendien vast in dat hij terug zal kunnen lopen. We volgen de 
indrukwekkende weg die Marc afgelegd heeft tussen het ongeval in januari 2002, en 
zijn aankomst bij de IronMan in Hawaï in oktober 2006.  

 
Vleugels (Julie De Clercq) romantische komedie 
Fons, Bernard en Bruno zijn volkstuinders en pachten een perceel op "Het werk van 
den Akker". Hoewel het er op hun tuintjes dikwijls heel vrolijk aan toegaat, zijn het in 
feite alle drie wat eenzame mensen die om diverse redenen hun huis ontvluchten. In 
hun tuintjes kunnen ze kankeren op de wereld en hoewel ze vrienden zijn ook op 
elkaar. Tot er plots een nieuwe tuinder verschijnt: Kris, een bloedmooie vrouw! Zonder 
het te willen, dreigt ze het zorgvuldig uitgebalanceerde mannenwereldje te 
ontwrichten. Want hoewel geen van de mannen het wil toegeven, zijn ze stuk voor 
stuk een beetje verliefd op haar. Maar bovenal roept de vrouw veel vragen op. Wie is 

zij en wat drijft haar naar de tuintjes? 
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2006 
 

Een ander zijn geluk (Fien Troch) dood 
Op een koude winterdag wordt een kind overreden en voor dood achtergelaten. 
Christine, een gescheiden moeder die de draad van haar normale leven weer probeert 
op te pikken, ontdekt het dode jongetje. Maar wanneer de politie arriveert, is het 
reeds weggestroomd met de rivier...en de politie lijkt haar niet te geloven. Christine is 
niet meer zeker van wat ze gezien heeft. Wanneer ze ontdekt dat er echt een kindje is 
overreden, begint ze zich schuldig te voelen, alleen met haar spookachtige herinnering 
en omringd door mensen met elk een mening over het drama. Alles wordt nog erger 
wanneer ze ontdekt dat ze de familie van het slachtoffer beter kent dan ze zou willen. 

 
Dennis van Rita (Hilde Van Mieghem) mentaal gehandicapten 
Rita is dolgelukkig als Dennis, haar 26-jarige zwakbegaafde zoon vrijkomt. Hij heeft een 
gevangenisstraf uitgezeten voor aanranding van een minderjarig meisje. De buren 
denken wel anders over zijn terugkomst! Barbara, zus van het slachtoffer en moeder 
van een achtjarig meisje is de grootste tegenstander. Rita vecht echter als een leeuwin 
voor de toekomst van haar zoon. 
 
 
 

 
De hel van tanger (Frank Van Mechelen) drugs 
Augustus 1996. De Belgische buschauffeurs Marcel Van Loock en Wim Moreels worden 
door de Marokkaanse douane aangehouden op verdenking van drugssmokkel. In hun 
bus blijkt 350 kilogram hasj verborgen te zitten. Hoewel de eigenaar van het busbedrijf 
eveneens gearresteerd wordt, een volledige bekentenis aflegt en verklaart dat beide 
chaufeurs onschuldig zijn, maakt de Marokkaanse rechtbank kort proces. Marcel en 
Wim worden veroordeeld tot vijf jaar cel. De gevangenis in Tanger is een ware hel. 
Marcel leert al snel dat het niemand iets kan schelen dat hij onschuldig achter de tralies 
zit, zelfs de Belgische autoriteiten niet. De families beslissen dan maar het heft in 

handen te nemen en bewegen hemel en aarde om de twee mannen thuis te kijgen. 
 

Khadak (Peter Brosens) Mongolië, nomaden 
'Khadak' vertelt het verhaal van een Mongoolse herdersjongen, Bagi, die in een 
nomadencultuur vertoeft. Wanneer een militair konvooi in de nomadennederzetting 
mensen begint te deporteren omdat er een epidemie onder de dieren is vastgesteld, 
ontketent Bagi samen met de mooie dievegge Zolzaya een revolutie. 
 
 
 
 

 
Olivetti 82 (Rudy van den Bossche) thriller, verfilmd boek (Eriek 
Verpale) 
Een man met bebloede handen wordt door de politie opgepakt, als hoofdverdachte in 
een moordzaak. Hij begrijpt niet waarom en weigert koppig elke medewerking. Bernard 
Van de Wiele, de verdachte, is een schrijver. Eén van de politie-inspecteurs komt op het 
idee hem een schrijfmachine te geven: een Olivetti 82. De ondervragers hopen dat hij 
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op deze manier zijn verhaal kwijt wil. Bernard begint zijn levensverhaal: een lange zoektocht naar liefde en 
geborgenheid. Beetje bij beetje komt de waarheid aan het licht. 
 

Pauline en Paulette (Lieven Debrauwer) ouderdom 
Pauline & Paulette is een kleurrijke, vrolijke, ontroerende en subtiele film over de 
vriendschap tussen twee zussen die elkaar hun hele leven al kennen en plotseling 
gedwongen worden samen te wonen. Het is een film die ontroert tot tranen erop 
volgen maar die je tegelijkertijd laat glimlachen om de kleine dingen in het leven, gezien 
door de ogen van een 66 jairg 'klein meisje'. 
 
 
 

 
Verlengd weekend (Hans Herbots) humor 
Zaterdagochtend. Een dure villawijk aan de rand van Wezelaar, een dorp in de Kempen. 
Christian Van den Heuvel heeft nog maar net vrouw en kinderen uitgewuifd voor een 
weekendje aan zee als er wordt aangebeld. Twee gemaskerde mannen vallen binnen en 
binden hem vast. Als ze Christian verplichten zijn handtekening te zetten onder een 
reeks documenten, beseft hij dat de twee geen ordinaire homejackers zijn. De mannen 
achter de muts zijn Jos en Nico, twee gedupeerde arbeiders van het bedrijf dat 
Christian Van den Heuvel op een dubieuze manier over de kop heeft laten gaan. De 
twee willen voor zichzelf en hun ontslagen werkmakkers alsnog een gouden handdruk 

bekomen. Zij schrikken zich echter te pletter als plots Lisa, de jonge maîtresse van Christian, binnenkomt.. 
 

Vidange perdue (Geoffrey Enthoven) ouderen, drama 
Lucien is een alerte tachtiger en een koppigaard. Na de dood van zijn vrouw, weigert hij 
nog langer bij zijn dochter Gerda in te wonen. Hij gaat terug naar zijn eigen huis. 
Mathilde , de robuuste vrouw van z'n beste vriend Felix, steekt hem een handje toe bij 
het huishouden. Lucien en Mathilde doen het al lang met elkaar. Maar het alleen 
wonen loopt niet van een leien dakje en het alleen zijn weegt zwaar op Lucien. De enige 
relatie waar hij zich echt kan aan optrekken is die met zijn frisse kleindochter Julie, 
amper twintig. Maar zij vertrekt op Erasmus naar Parijs. En dan ontmoet hij zijn nieuwe 
buurvrouw Sylvia, een intrigerende dame van zesenveertig van wie hij gaandeweg in de 

ban raakt. Dankzij haar slaagt Lucien erin een nieuw leven op te starten.  
 

2005 
 
Alles moet weg (Jan Verheyen) humor, verfilmd boek (Tom 
Lanoye) 
Tony, een mislukt rechtenstudent, besluit zijn overbeschermd leventje vaarwel te zeggen 
en verkoper te worden. In een zelfingericht campertje trekt hij door Vlaanderen, op zoek 
naar klanten. Op een nacht wordt hij tegengehouden door Andreeke, een beroepsdief. 
En dan vliegen de pannen van het dak. 
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Confituur (Lieven Debrauwere) ouder worden 
Schoenmaker Tuur en zijn vrouw Emma vieren hun huwelijksjubileum. De familie en het 
ganse dorp vieren met hen mee. Alleen Tuur, is niet echt in feeststemming. De ochtend 
nà het jubilieumfeest ontdekt Emma dat Tuur uit het huis verdwenen is. Tuurs 
bedlegerige en met hen inwonende zus Gerda is razend wanneer blijkt dat hij naar zijn 
andere zus Josée is gegaan. De twee zussen hebben reeds jaren ruzie met elkaar. Tuur 
logeert dus in het cabaret van zijn zus Josée en haar zingende vriendin Odette. Emma 
staat helemaal alleen voor de schoenwinkel en een hysterische, bedlegerige 
schoonzus.... 

 
De kus (Hilde van Mieghem) romantiek, voetbal 
Antwerpen in de jaren '50. Robin de Hert groeit op in een bekrompen katholiek milieu. 
Enerzijds is er zijn autoritaire vader en de sadistische secretaris van de katholieke 
technische jongensschool, anderzijds zijn er de 'Grieten' en de lerares Frans, met wie 
Robin door een geheimpje een goede band krijgt. Als de secretaris achter dit geheimpje 
komt, heeft dat grote gevolgen voor zowel de lerares als de leerlingen... 
 
 
 

 

2004 
 

Any way the wind blows (Tom Barman) drama 
Een stadsfilm boordevol mensen onderweg, die moeizaam door het leven hinken, 
stappen en hollen. Gelukkig willen worden is hun ambitie. Het toeval drijft hen soms uit 
elkaar of brengt hen samen. 
 
 
 
 
 

 
De zaak Alzheimer (Erik Van Looy) detectiveroman, verfilmd 
boek (Jef Geeraerts) 
Vincke en Verstuyft zijn het beste rechercheduo van de Antwerpse politie. Als ze 
geconfronteerd worden met de moord op een topambtenaar, stellen ze alles in het 
werk om de dader te pakken te krijgen. Het spoor leidt naar de huurmoordenaar 
Angelo Ledda Ledda vertoont de eerste symptonen van de ziekte van Alzheimer en 
krijgt het steeds moeilijker om zijn opdrachten uit te voeren. Als hij bovendien 
doorkrijgt dat hij zich heeft laten gebruiken voor een politiek machtsspelletje, besluit 
hij achter zijn opdrachtgevers aan te gaan. Vincke en Verstuyft hebben er hun handen 

aan vol om het kluwen van intriges, afrekeningen en netwerken te ontwarren en te vermijden dat er nog 
meer doden vallen. 
 

Brussels by night (Marc Didden) drama, stadsfilm 
'Brussels By Night' werd door de generatie van de jaren 80 onthaald als de eerste 
stadsfilm, een film die zijn inspiratie put uit een contemporaine tijdsgeest en niet in de 
klassiekers van de Vlaamse literatuur. Didden volgt de moordenaar Max op zijn 
nachtelijke zwerftocht door Brussel. Hij ontmoet 3 personages die zich aandienen als 
klankbord voor zijn gevoelens van ontreddering: een oude werkmakker, het barmeisje 
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Alice en de Marokkaanse trambestuurder Abdel. De ontmoetingen leiden tot een desastreuze finale aan 
het hellend vlak van Ronquières. 
 

Kassablanka (Ivan Boeckmans) multiculturele samenleving 
Leilah, dochter uit een conservatieve moslimfamilie, en Berwout, Leilah's buur en zoon 
van een neofascistische Vlaams-nationalist, kunnen elkaar wel vinden. Maar gaat hun 
liefde zich kunnen ontplooien terwijl de skinhead neef altijd in de buurt blijkt te zijn en 
de Marokkaanse gemeenschap hen in het oog houdt...Het verhaal speelt zich af in de 
gespannen context van de Antwerpse volksbuurt 'Kassablanka' een week voor de 
zwarte zondag waar één derde van de Antwerpenaars op het Blok stemde. Deze film 
geeft ons een vaak humoristische en politiek incorrecte insiderblik op twee volledig 
verschillende gemeenschappen die toch op elkaar gelijken door hun agressiviteit. 

 
Steve + Sky (Felix Van Groeningen) romantiscge film 
Sky is een bloedmooi hoertje, Steve is een kleine XTC-dealer. Sky en Steve ontmoeten 
elkaar in de nachtclub van een gemeenschappelijke vriend. Het klikt al heel gauw tussen 
hen. Maar niet voldoende of net té veel. Steve wil geen lief, want hij is bang zichzelf te 
verliezen. Sky is te verliefd en kan niet zonder Steve. Zo denkt zij. 
 
 
 
 

 
Team spirit II (Jan Verheyen, 2004) voetbal 
De hechte vriendschap van de jeugdvrienden die al jaren samen voetballen komt onder 
druk te staan als ze te maken krijgen met lastige baby's, homofobe bazen, treiterige 
ambtenaren, dagelijkse sleur, strippende lieven en actuele hernia's... 
 
 
 
 
 

 

2003 
 

Hop (Dominique Standaert, 2003) sociale film, illegalen 
De Burundese vluchteling Dieudonné loopt als illegaal tegen de lamp als zijn 
bovenburen - type proletarische Vlaams-Blokkers - zijn tv het raam uitgooien en zo de 
politie alarmeren. Zoon Justin weet te ontkomen, maar vader wordt gearresteerd en 
uitgezet. De jonge voortvluchtige komt terecht in de vervallen boerderij van de 
alcoholistische scharrelaar Frans (Jan Decleir), die zich over de tiener ontfermt. Samen 
met Frans' huishoudster Gerda (Antje De Boeck) probeert hij Justin te herenigen met 
zijn vader en de autoriteiten op de knieën te krijgen. 
 

 
Meisje (Dorothée Van den Berghe) vrouwen 
Muriel breekt met haar ouders, vaste vriend en het verstikkende dorpsleven om in 
Brussel een onafhankelijk leven te beginnen. Ze trekt in bij de ongedwongen en vitale 
Laura, een vrouw met een chaotisch liefdesleven en een groeiend verlangen naar een 
kind. Martha, Muriels moeder, leeft van op een afstand mee, ziet haar ingekapselde 
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leven openbreken en ontdekt een vergeten meisjesdroom. Hun levens kruisen en beïnvloeden mekaar om 
tenslotte in één turbulente avond samen te vallen 

2002 
 

Villa des Roses (Frank Van Passel) drama, verfilmd boek (Willem 
Elsschot)  
Parijs, 1 januari 1913. Een mooie jonge Française, Louise Créteur, meldt zich aan als 
dienstmeid in de 'Villa des Roses'. Dit oude pension in het hartje van de lichtstad wordt 
gerund door Olive en Hugh, een koppel Engelse immigranten dat de Villa tot Brits 
grondgebied heeft uitgeroepen. De komst van Louise is een leuke afwisseling in de 
dagelijkse routine van de pensiongasten, een mengeling van would –be bourgeois en 
uitgebluste avonturiers. Een voor een trachten de mannelijke logés de nieuwe meid te 
verleiden, ook de jonge vlotte Richard Grünewald. Zijn toenaderingspogingen zijn 

echter subtieler en welgemeend. Als hij verneemt dat Louise ondanks haar jonge leeftijd reeds weduwe is 
en een zoontje heeft, is hij uit zijn lood geslagen….tijdelijk. 
 

2001 
 

Team spirit (Jan Verheyen, 2001) voetbal 
Zes vrienden spelen al sinds hun tienerjaren iedere zondag voetbal. Ze zijn niet erg 
succesvol, maar hun inzet en kamerraadschap zijn groot. Zij gaan ieder op hun eigen 
manier om met relaties, werk, vriendschap en verantwoordelijkheden. Het wordt 
daardoor voor elk van hen steeds moeilijker om de voetbalzondag en de club in zijn 
leven te blijven passen. Net voor de 500ste wedstrijd komt het tot een confrontatie 
waarbij zij elkaar en vooral zichzelf leren kennen. 
 
 

 

2000 
 

Daens (Stijn Coninx) Priester Daens, sociale film 
(Daens) is een epische, ontroerende en aangrijpende film over het leven van een 
priester in de negentiende eeuw en zijn verbeten strijd tegen de kerk en de burgerij om 
het ellendige lot van duizenden uitgebuite textielarbeiders te verbeteren. In zijn strijd 
tegen het onrecht en de onmenselijke arbeid botst hij op de gevestigde orde die Daens 
liever kwijt dan rijk is... Priester Da 
 
 
 

 
Iedereen beroemd ! (Dominique Deruddere) humor 
Jean Vereecken is een arbeider die een onopvallend bestaan leidt met zijn vrouw 
Chantal en hun dochter van zeventien, Marva. Als Jean zijn baan kwijtraakt stelt hij 
alles in het werk om zijn droom te realiseren: zijn dochter Marva tot megaster maken. 
Wanneer hij de nummer een zangeres Debbie ontmoet maakt hij hier op een 
buitengewoon listige wijze gebruik van om de carriere van zijn dochter een duwtje in 
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de goede richting te geven. Het plan lijkt prima te verlopen totdat de wensen van het publiek niet meer 
overeenstemmen met die van de mensen achter de schermen. 
 
 

Lijmen (Robber De Hert) satire, verfilmd boek (Willem 
Elsschot) 
Hierin volgen we Laarmans die gaat werken voor de harde zakenman Boorman. Deze 
laatste verkoopt gebakken lucht: hij geeft een tijdschrift uit dat echter geen abonnees 
heeft. Wel gaat hij handelszaken af en overtuigt hij de eigenaars om een nummer aan 
hen te wijden en een grote oplage hiervan te kopen om als publiciteit uit te delen. Een 
van die slachtoffers is mevrouw Lauwereyssen, de drijvende kracht achter een smidse. 
Wanneer Boorman haar een bestelling opdringt en deze onintrekbaar verklaart, gaat 
het mens hier helemaal aan ten onder.  Laarmans wordt belast met het maandelijks 

incasseren van het geld en ziet het mens en de smederij achteruitgaan.  
 

Rosie / Nowhere man (Patrice Toye) jeugdliefde 
Rosie is dertien jaar. Haar moeder heeft haar gekregen toen zijzelf veertien was. Voor 
de buitenwereld doet de moeder voorkomen dat ze zussen zijn. Maar ook als ze samen 
zijn wil de moeder geen 'mama' genoemd worden. Rosie voelt zich hierdoor ontkend 
door haar eigen moeder. Reeds in het begin van de film is duidelijk dat er iets vreselijks 
staat te gebeuren. Rosie begeeft zich in een gesloten instelling en de vraag rijst wat zij 
gedaan heeft om hierin te belanden. De kijker wordt getuige van Rosies zoektocht naar 
onvoorwaardelijke liefde, die ze van haar moeder niet kan krijgen. In de troosteloze 
industriële omgeving geeft het jonge meisje haar verbeelding een plaats en wordt ze 

verliefd op Jimi, een knappe straatjongen. 
 

1994 
 

Max (Freddy Coppens) humor 
Max de Keukeleire is een al wat ouder wordende weduwnaar die met vader en dochter 
boven een wat slordig uitziende winkel woont, een familiezaak in bekers en trofeeën. 
De zaken willen echter niet vlotten want Max heeft evenveel verstand van verkopen 
als een gemiddelde koe van gevels schilderen. De Latijns- Amerikaans danslessen die 
hij elke week volgt ziet hij dan ook als een leuk verzetje. Helaas is het met zijn 
artistieke kwaliteiten even erg gesteld als met zijn commercieel temperament: huilen 
met de pet op. Dus laat zijn leraar hem dan maar dansen met een kapstok. Met het 
oog op het nakende kampioenschap is dit echter geen leuk vooruitzicht en Max gaat op 

zoek naar een partner. Door een stom toeval komt hij in contact met Annie, een gewezen striptease- 
danseres die op de vlucht is voor haar minnaar.  
 

1993 
 

Ad Fundum ‘Eric Van Looy) studentenmilieu 
De film vertelt het verhaal van enkele studenten van de universiteit van Leuven die hun 
studentendoop ondergaan. Bij die doop horen uiteraard ontelbare ad fundums. Die 
avond komt student Sammy Raes om in een vliegend tapijt. De vader van preses Guy 
Bogaerts en de universitaire overheid proberen de zaak in de doofpot te steken, maar 
dat is buiten de studenten Tom Smits en Dennis gerekend. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Universiteit_Leuven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_fundum
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lLo5p0z9-voaGM&tbnid=kcnQiLURew6OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dvdinfo.be/bespreking.php?id=1398&ei=gWakUbe9MsKw0QXy0YGgCw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGljP2OR9uWs93UWPi9nqj4uGvIQw&ust=1369815038697383
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lLo5p0z9-voaGM&tbnid=kcnQiLURew6OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dvdinfo.be/bespreking.php?id=1398&ei=gWakUbe9MsKw0QXy0YGgCw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGljP2OR9uWs93UWPi9nqj4uGvIQw&ust=1369815038697383
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lLo5p0z9-voaGM&tbnid=kcnQiLURew6OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dvdinfo.be/bespreking.php?id=1398&ei=gWakUbe9MsKw0QXy0YGgCw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGljP2OR9uWs93UWPi9nqj4uGvIQw&ust=1369815038697383
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lLo5p0z9-voaGM&tbnid=kcnQiLURew6OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dvdinfo.be/bespreking.php?id=1398&ei=gWakUbe9MsKw0QXy0YGgCw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNGljP2OR9uWs93UWPi9nqj4uGvIQw&ust=1369815038697383
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Oeroeg (Hans Hylkema) Nederlands-Indië 
Oeroeg is het verhaal van een vriendschap tussen twee jongens die samen opgroeien: 
Johan, de zoon van een Nederlandse plantage-eigenaar en Oeroeg, de zoon van de 
ploegbaas. In de dagen volgend op de tweede Wereldoorlog starten de Indonesische 
Nationalisten een gewapend verzet tegen de Nederlandse kolonialisten. Johan, nu een 
soldaat van 24, moet de macht in Indonesië herstellen. Als hij op de plantage aankomt, 
is hij getuige van de brutale moord op zijn vader door Indonesische vrijheidsstrijders. 
Heel even krijgt Johan het gezicht van de moordenaar te zien en herkend hij zijn oude 
vriend Oeroeg. Johan en Oeroeg staan nu in de tegengestelde kampen van een strijd 

zonder overwinnaar. Oeroeg is een aangrijpend verhaal over vriendschap, die kapotgemaakt wordt door 
politiek en oorlog. 
 

1992 
 

Minder dood dan de anderen  (Frans Buyens, 1992) euthanasie 
Knap pleidooi dat het recht op waardig sterven consequent voorstelt. Gebaseerd op 
gelijknamig autobiografisch boekje van Buyens, een getuigenis over de dood van zijn 
broer, zijn vader en zijn moeder. De jongere broer De Bouw bezwijkt aan brandwonden 
nadat zijn karnavalspak in brand werd gestoken. Rouffaer als de vader wordt 
ongeneeslijk ziek en wenst dat zijn levenseinde wordt verkort. Moeder-weduwe Van 
Der Groen wil later, wanneer vaststaat dat zij aan kanker lijdt, geen pijnlijke, lange 
aftakeling en smeekt om actieve euthanasie 
 

 

1990 
 

Koko Flanel (Stijn Conincx) humor 
Placide Smellekens leeft zijn eigen leventje. Hij woont in een caravan en leeft van de 
verkoop van vogelnestkastjes die hij eigenhandig in elkaar knutselt. Op een dag komt 
hij tijdens een fotosessie voor één of andere modereportage toevallig in beeld. De 
bewuste mode-affiche geraakt overal verspreid en al snel wordt Placide aangeworven 
als topmannequin bij het modellenbureau Aphrodite, waar madame Germaine de plak 
zwaait. Hier leert hij ook de mooie Sarah kennen waarin hij de vrouw ontdekt met wie 
hij zijn leven wil delen en met wie hij de laatste wens van pa Smellekens in vervulling 
wil laten gaan. Deze hartverwarmende komedie is de meest populaire film die ooit in 

Vlaanderen werd gemaakt. 
 

1989 
 

Boerenpsalm (Roland Verhavert) verfilmd boek (Felix 
Timmermans) 
Boerenroman met het epos van een symbolische Vlaamse boer, zijn menselijke 
zwakheden, de arbeid de vruchtbaarheid, de ellende, het lijden en zijn vroomheid. 
Somber, krachtig en synthetisch in beeld gebracht. Overtuigend mengsel van 
melodramatiek, humor, ernst en epos. 
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Sacrament, Het (Hugo Claus) zelfmoord, holebifilm 
Elk jaar herdenkt de familie Heylen de verjaardag van de dood van hun moeder. De 
reünie vindt ditmaal plaats in de pastorie van priester Deedee, waar Natalie Heylen 
huishoudster is. In het begin gaat alles zijn gebruikelijke gang: ze gaan samen naar het 
kerkhof, naar de mis, en dan aan tafel. De enige "valse noot" is Claude, een 
hypernerveuze jongeman die net uit een instelling ontslagen is. Hij gedraagt zich 
tegelijk liefdevol en agressief tegen Deedee. Het overvloedige eten en de drank doen 
geleidelijk de onderhuidse spanningen binnen de familie loskomen. Het familiefeest 
ontaardt in absurde, (tragi) komische en bittere uitbarstingen van gevoelens. Claude, 

de enige die oprecht naar zuiverheid zoekt, zal tragisch de rekening van dit alles betalen. 
 

Wait until spring, Bandini (Dominique Deruddere) verfilmd boek (John Fante) 
Deze sfeervolle film, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Fante, verhaalt de 
kroniek van het gezin Bandini, een Italiaans emigrantengezin dat probeert te overleven 
in Rocklin Colorado tijdens de winter van 1925, gezien door de ogen van de oudste 
zoon Arturo. Hij houdt van zijn moeder Maria, zijn 2 broers en zijn vader Svevo, ook al 
verspeelt die zijn schaarse geld in de Imperial Pool Hall en zijn tijd bij een rijke 
weduwe. Zijn moeder laat begaan, terwijl de jonge Arturo ondanks alles de familie bij 
elkaar tracht te houden. 
 

 

1987 
 

Crazy love (Dominique Deruddere) verfilmd boek (Charles 
Bukowski) 
Harry Vos, 12 jaar, is jong en naïef. Voor hem is liefde de romantische idylle tussen 
prinsen en prinsessen die elkaar zedig op de mond kussen. Zijn vader is een held die 
zijn moeder kidnapte om haar te huwen op een eenzame berg. Hij is vastbesloten om 
later in zijn voetsporen te treden. Maar Harry heeft nog veel te leren: over 'neuken' en 
wat je doet wanneer je het voelt 'jeuken'. Als adolescent zal hij ontdekken dat er mooie 
en lelijke mensen bestaan, dat het leven en de liefde onrechtvaardig zijn en dat alcohol 
een troost is. De volwassen Harry Vos is nog slechts een hoopje mens, aangevreten 

door trauma's en frustraties. De sprookjeswereld van zijn jeugd is veraf, maar het verlangen naar liefde is 
sterker dan ooit. Om die droom te realiseren, blijkt Harry tot alles in staat. 
 

Hector (Stijn Coninx) humor 
Hector werd verlaten bij de geboorte. Hoewel hij 25 jaar is woont hij nog steeds in het 
weeshuis omgeven door kinderen, zijn speelkameraadjes. Zijn leventje kabbelt op een 
vredevolle en zorgeloze manier verder tot Ella, een vergeten tante overvallen door 
moedergevoelens, zich plots herinnert dat hij bestaat. Ella neemt hem mee naar de 
bakkerij van haar man Achille waar hij aan het werk wordt gezet. Jos, de zoon van 
Achille moet zich immers concentreren op zijn levensdoel, wielerkampioen worden. Ella 
heeft haar eigen ambities, zij wil filmster worden in Hollywood. Tot nader order moet 
ze zich echter tevreden stellen met het publiek van het plaatselijke theater. Hector 

toont zijn kwaliteiten aan de hand van onverwachte uitvindingen, zijn goede en kinderlijke humeur 
overwint elke weerstand en voert zijn hele entourage mee op pad van het succes. Van nu af aan kan hij de 
liefde leren kennen. 
 

http://www.moviemachine.nl/wp-content/uploads/2011/11/Crazy-Love-1.jpg
http://www.moviemachine.nl/wp-content/uploads/2011/11/Crazy-Love-1.jpg
http://www.moviemachine.nl/wp-content/uploads/2011/11/Crazy-Love-1.jpg
http://www.moviemachine.nl/wp-content/uploads/2011/11/Crazy-Love-1.jpg
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1986 
 

Het gezin van Paemel (Paul Cammermans) platteland, verfilmd boek (Cyriel Buysse) 
De verfilming van een hevig gedateerd gelijknamige toneelstuk uit 1903 dat op 
meedogenloze wijze het leven van de arme pachters tegenover dat van de 
kasteelheren had moeten uitbeelden. 
 
 
 
 
 

 

1985 
 

Istanbul (Marc Didden) drama, roadmovie 
Klamski is een Amerikaanse vluchteling. Hij is onderweg naar Istanboel als hij, kort na 
zijn aankomst in Oostende kennis maakt met Willy, een 27-jarige student. Ze besluiten 
om samen door te reizen naar Istanboel. Tijdens hun reis doorheen België bloeit de 
vriendschap tussen de twee mannen open. Maar van zodra Willy de echte identiteit 
ontdekt van Klamski verloopt hun relatie wat stroef. Klamski blijkt namelijk een 
gekwelde, gewelddadige pedofiel te zijn, op zoek naar boetedoening in een Turkse cel. 
Tijdens hun reis krijgen ze een lift van Joseph, een vreemde en neerslachtige 
autodealer. Zijn vrouw heeft hem verlaten voor een Italiaanse man en nam daarbij ook 

hun enige dochter Corinne met zich mee.  
 

De leeuw van Vlaanderen (Hugo Claus) guldensporenslag, verfilmd 
boek (Hendrik Conscience) 
In het begin van de 14e eeuw staat het graafschap Vlaanderen onder Franse voogdij. De 
rijke Vlaamse steden pikken die overheersing niet langer en her er der ontstaan er 
opstandjes. Vooraanstaande Franse edellieden komen graaf Gwijde van Vlaanderen 
vragen om zich naar de Franse koning te begeven en zich te onderwerpen. Wanneer de 
oude graaf op hun verzoek ingaat, wordt hij in Compiegne gevangen gezet. Kort daarna 
brengt koning Filips de Schone een officieel bezoek aan Brugge. Hij wordt er koeltjes 
ontvangen. De bevolking wordt opgehitst door de oude deken van de weversgilde. 

Pieter de Coninck, en ook Jan Breydel laat zich niet onbetuigd.  
 

Springen (Jean-Pierre De Decker, 1985) humor, bejaarden 
De directeur en het personeel van een bejaardenhuis Sempa Vivax gaan tot het uiterste 
om de oude dag van de bewoners plezierig te maken en hun bizarre wensen te 
vervullen. Niets is hen te gek van een olifantenjacht tot een atoomoorlog. Maar niet 
alleen de bejaarden leiden een tumultueus bestaan. 
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Wildschut (Bobby Eerhart, 1985) thriller, verfilmd boek (Felix 
Thijssen) 
Twee beroepsgangsters, op de vlucht na een overval op een casino, zoeken hun 
toevlucht in een afgelegen boerderij. Charlie is zwaargewond en moet het bed houden, 
terwijl Jim de eigenaars van de boerderij terroriseert door hun baby te gijzelen. Het 
duo raakt echter verstrikt in een wespennest van troebele gezinsrelaties die hen stukje 
bij beetje duidelijk worden. Vader Deleye, een brutale stroper, blijkt een kind te 
hebben verwekt bij zijn stiefdochter Lisa, die zich sinds afzondert in haar 
fantasiewereld. Zoon Hugo, daarentegen, bekijkt de buit van de overval met 

argusogen. Jim wil intussen zijn sadistische machocultuur botvieren op de blonde pin-up Lisa, maar die 
zoekt bescherming bij de bijna hoffelijke en exotische kleurling Charlie. 
 

1983 
 

Zaman (Patrick le Bon) thriller 
Zaman, een geharde flik van de stedelijke opsporingsdienst, heeft niet alleen 
moeilijkheden op professioneel vlak maar ook op familiaal vlak. In een poging de 
problemen op het thuisfront te vergeten, stort hij zich op zijn werk. De zaken lopen 
echter anders dan Zaman had gehoopt: hij krijgt een nieuwe partner toegewezen en 
verliest daardoor zijn greep op het onderzoek. Bovendien wordt zijn nieuwe collega 
verwond door enkele criminelen na een beoordelingsfout van hem. Zaman beseft dat hij 
zich moet herpakken en besluit de zaken anders aan te pakken. In een nieuw onderzoek 
tracht hij dan ook de kleine garnalen maar ook de "grote vis' binnen te halen 

 

1981 
 

Brugge, die stille (Roland Verhavert) historische film, verfilmd 
boek (Georges Rodenbach) 
Een veertigjarige weduwnaar, afkomstig uit de hoge burgerij en gehuisvest in een 
imposante herenwoning, leeft nog uitsluitend voor de herinnering aan zijn overleden 
echtgenote. Telkens wanneer de zwaarmoedigheid ondragelijk wordt, gaat hij 
wandelen langs de Brugse reien, waar alles hem aan zijn vroegere geliefde herinnert. 
Op één van zijn eenzame tochten door Brugge ontmoet hij een jonge balletdanseres die 
sprekend op zijn vrouw lijkt. Dit brengt de man volledig in de war… 
 

 
Het einde van de reis (Peter Simons) drama 
Maria, een gescheiden vrouw van veertig, worstelt met levensangsten sinds haar 
oudste dochter de deur uit is. Ze tracht haar vitaliteit te herwinnen in haar relatie met 
haar jongste dochter van 13 maar deze begint zich steeds zelfstandiger te gedragen. 
Wanneer Maria op een dag een brief ontvangt waarin haar oudste dochter haar 
terugkeer aankondigt, bereidt de hele familie zich hierop voor. Uiteindelijk komt ze 
echter niet opdagen en blijft Maria helemaal alleen achter. 
 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DPQiDWk5rRvr2M&tbnid=Nr8XbZ0meQLE9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wehkamp.nl/games-films-speelgoed/dvd/drama/zaman-(dvd)/C25_5E3_E39_107405/&ei=u26kUaPuA6ab0AXLsIHABw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNE14TqdNxlbXrI9Y_V-3OUClfEO-g&ust=1369817144988618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DPQiDWk5rRvr2M&tbnid=Nr8XbZ0meQLE9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wehkamp.nl/games-films-speelgoed/dvd/drama/zaman-(dvd)/C25_5E3_E39_107405/&ei=u26kUaPuA6ab0AXLsIHABw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNE14TqdNxlbXrI9Y_V-3OUClfEO-g&ust=1369817144988618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DPQiDWk5rRvr2M&tbnid=Nr8XbZ0meQLE9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wehkamp.nl/games-films-speelgoed/dvd/drama/zaman-(dvd)/C25_5E3_E39_107405/&ei=u26kUaPuA6ab0AXLsIHABw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNE14TqdNxlbXrI9Y_V-3OUClfEO-g&ust=1369817144988618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DPQiDWk5rRvr2M&tbnid=Nr8XbZ0meQLE9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wehkamp.nl/games-films-speelgoed/dvd/drama/zaman-(dvd)/C25_5E3_E39_107405/&ei=u26kUaPuA6ab0AXLsIHABw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNE14TqdNxlbXrI9Y_V-3OUClfEO-g&ust=1369817144988618
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1980 
 

Hellegat (Patrick le Bon) streekfilm 
Na de teloorgang van de steenbakkerijen kampt de Rupelstreek met talrijke 
milieuproblemen en economische ontreddering. De laatste werkweek van een 
pensioengerechtigd arbeider Louis loopt parallel met de eerste week van een jonge 
arbeider, Sam. Gaandeweg blijkt dat de oude arbeider en de nieuweling heel wat 
gemeen hebben en beiden komen ze, ieder op hun manier, in opstand. De vraag is of 
Sam ondanks zijn diploma, de steun van zijn vriendin en zijn te verzilveren talent als 
doelwachter, toch zal verzinken in de sleur en routine waartegen Louis veel te laat 
revolteerde. 

 
Vrijdag (Hugo Claus) incest, verfilmd boek (Hugo 
Claus) 
Georges, een veertigjarige arbeider wordt onverwacht uit de gevangenis ontslagen, na 
een straf van twee jaar wegens incest met zijn dochter. Bij zijn thuiskomst verloopt het 
weerzien met zijn vrouw nogal moeizaam, temeer daar zij tijdens zijn verblijf in de 
gevangenis een verhouding is begonnen met zijn beste vriend en van deze laatste 
bovendien ook nog een kind heeft gekregen. Georges wil zijn vrouw wel vergeven, als 
compensatie voor zijn incestueuze daad en op voorwaarde dat ze weer bij hem intrekt. 
Samen trachten Georges en zijn vrouw met deze hachelijke situatie in het reine te 

komen. 
 

De Witte van Sichem (Robbe de Hert) platteland, verfilmd boek 
(Ernest Claes) 
Met deze film wou Robbe de Hert een meer 'sociale' Witte op het voorplan brengen. 
Dit in tegenstelling tot de anekdotische en geromantiseerde aanpak van Jef Verheyden 
(1934). Het leven van toen is immers niet zo fraai als men ons wil laten geloven. 
 
 
 
 

 

1979 
 

Slachtvee (Patrick Conrad) thriller 
Thomas is een veertiger die een belangrijke post bekleedt in een slachthuis. Bovendien 
is hij verloofd met Marie-Rose, de dochter van de directeur, die hij later hoopt op te 
volgen. Bij een routineonderzoek in het ziekenhuis stelt men echter vast hij kanker 
heeft en zijn dagen geteld zijn. De ontreddering die Thomas daardoor ondergaat duurt 
echter niet lang, zijn besluit staat vast: de kort tijd die hem nog rest zal hij gebruiken 
om een aantal slechteriken op te ruimen. Wat kan hem momenteel nog deren? 
 
Een vrouw tussen hond en wolf (André Delvaux) WO II, collaboratie) 
Antwerpen 1940. Lieve trouwt met Adriaan, een Vlaams nationalist die later als 
collaborateur naar het oostfront trekt. Tijdens zijn afwezigheid wordt Lieve passioneel 
verliefd op verzetsman François. Desondanks kiest ze na de bevrijding opnieuw voor 
Adriaan. Op de voorgrond staat trouw tegenover verraad, op de achtergrond heerst 
een sociaal klimaat van schijnheiligheid en mediocriteit. Lieve zal uiteindelijk beide 
mannen de rug toekeren. 

http://be.bing.com/images/search?q="vrouw+tussen+hond+en"+delvaux&view=detail&id=1C67FD5DE8C3CBB5750394EC606D3C6EC070B424&FORM=IDFRIR
http://be.bing.com/images/search?q="vrouw+tussen+hond+en"+delvaux&view=detail&id=1C67FD5DE8C3CBB5750394EC606D3C6EC070B424&FORM=IDFRIR
http://be.bing.com/images/search?q="vrouw+tussen+hond+en"+delvaux&view=detail&id=1C67FD5DE8C3CBB5750394EC606D3C6EC070B424&FORM=IDFRIR
http://be.bing.com/images/search?q="vrouw+tussen+hond+en"+delvaux&view=detail&id=1C67FD5DE8C3CBB5750394EC606D3C6EC070B424&FORM=IDFRIR
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1978 
 

Doctor Vlimmen (Guido Pieters) verfilmd boek (A. Roothaert) 
Doctor Vlimmen is het verhaal va neen plattelandsdoktre in de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog en begint op het moment dat hij zijn vriend Dacka, een advocaat, van het 
station heeft gehaald en onderweg een aanrijding krijgt met een SintBrnard hond, 
eigendom van een mooie vrouw, Tilly, en haar mooie dochter Maartje. Het verhaal gaat 
dan 10 jaar terug. De vrouw va nVlimmen heeft hem verlaten en zijn zuster Truus zorgt 
voor het huishouden. Regelmatig ontvlucht hij samen met Dacka de bekrompen 
gemeenschap om eventjes de bloemtjes buiten te zetten. Zijn sociale positie komt in het 
gedrang als het dienstmeisje zwanger blijkt te zijn en hij ervan wordt beschuldigd de 

vader te zijn.  
 

Het verloren paradijs (Harry Kümel) drama 
Het verhaal speelt zich af in een fictief Vlaams dorpje waar de aanleg van een 
autosnelweg is gepland. De burgemeester, Benjamin Rolus, is een eenzaat die 
teruggetrokken leeft op zijn kasteel en wil vermijden dat de autosnelweg door zijn 
privédomein loopt. Hij suggereert een tracé langs de dorpskom, wat een aantal 
bejaarde bewoners zou dwingen te verhuizen. De oppositie tegen de burgervader 
wordt vertegenwoordigd door een handelaar uit het dorp, Jan Boel, die aan de familie 
Rolus vernederende jeugdherinneringen overhoudt en op wraak zint.. Hij gebruikt een 
vrouw die in hun jeugdjaren een kloof tussen de twee mannen veroorzaakte om de 

kasteelheer tot andere inzichten te brengen.  
 

1977 
 

Verbrande brug (Guido Henderickx) sociale film 
Het verhaal speelt binnen een tijdspanne van vierentwintig uur en neemt aanvang als 
Lola (de Française Malka Ribowska) en haar vriend Louis (de Fransman Yves Beneyton) 
arriveren voor de jaarlijkse kermis in Verbrande Brug. Niets aan de hand. Tot men 
verneemt dat Louis een aantal jaren geleden een stormachtige relatie had met 
Monique (de Duitse pornoactrice Doris Arden), de vrouw van bouwarbeider en 
cafébaas Charel (Jan Decleir). Het duurt niet lang of er hangt spanning in de lucht. 
 
 

 

1976 
 

De komst van Joachim Stiller (Harry Kümel) verfilmd boek (Hubert 
Lampo) 
De film verhaalt hoe Freek Groeneveld en Simone Marijnissen in de mysterieuze greep 
komen van Joachim Stiller, een vreemde man die steeds in een andere gedaante op 
verschillende manieren hun leven beïnvloedt. Stilaan wordt duidelijk dat de 
ogenschijnlijk slechte bedoelingen van Stiller niets minder dan de gerichte daden van 
een Messiasfiguur zijn. 
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Pallieter (Roland Verhavert) platteland, verfilmd boek 
(Felix Timmermans) 
Pallieter een jonge man die leeft aan het begin van de 20ste eeuw, geeft zich samen 
met zijn verloofde over aan het occultisme. Hij wordt echter hard met de realiteit 
geconfronteerd als hun manier van leven leidt tot de zelfmoord van zijn verloofde. Hij 
zweert zijn vorige bestaan af en levert zich met een kinderlijke blijheid over aan het 
leven en de natuur. Hij reageert fel tegen de technologische ontwikkeling en de 
milieuverloedering. Op een dag landt een vliegtuig dicht bij zijn huis en ziet hij in een 
soort toekomstvisioen hoe de weiden en de bossen in een industrieel landschap 

 

1974 
 

De loteling (Roland Verhavert) verfilmd boek (Hendrik 
Conscience) 
1833, ergens in de Vlaamse Kempen. De dienstplicht was toen nog niet algemeen en de 
rekrutering gebeurt door loting, een maatregel die bij de bevolking niet geliefd is. Jan, 
één van de velen die hetzelfde lot wacht, heeft echter geluk en loot zich vrij. Maar voor 
een fikse som geld laat hij zich er toe verleiden om de plaats van een rijke jongeling in te 
nemen. Al snel betreurt hij zijn beslissing. Zijn geld wordt gestolen en hij maakt kennis 
met een boel mensonwaardige toestanden. 
 

 

1973 
 

Het dwaallicht (Frans Buyens) verfilmd boek (Willem 
Elsschot) 
Een regenachtige avond in Antwerpen. Laarmans gaat tegen zijn zin naar huis. Drie 
Pakistaanse matrozen vragen hem de weg: ze tonen een kaartje met daarop het adres 
van een zekere Maria Van Dam. Hij legt hen in gebrekkig Engels de weg uit, maar even 
later loopt hij hen weer tegen het lijf: ze zijn blijkbaar verdwaald. Hij besluit hen te 
vergezellen op hun zoektocht naar het meisje van hun dromen. 
 
 

 

1972 
 

Louisa, een woord van liefde (Paul Collet) erotische film 
In de periode even voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog, vlucht de kleine 
Isabelle uit het weeshuis. Ze ontmoet Pierre en Paul, twee romantische avonturiers, die 
haar meenemen en als vaders voor haar zorgen. 
Ze worden op een kasteel ontboden om met hun luchtballon het verlovingsfeest op te 
vrolijken van Louisa, de dochter van een rijke industrieel. 
Door het brutale optreden van enkele genodigden gaat hun ballon verloren. Louisa, die 
tegen haar wil wordt uitgehuwelijkt, komt in opstand tegen de bekrompenheid van haar 
milieu en neemt het op voor Pierre en Paul. 
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Rolande met de bles (Roland Verhavert) adel 
Weduwnaar Renier is teruggekeerd uit de 1e wereldoorlog naar zijn landgoed 
Horlebecq. De enige afleiding die hij kent in zijn monotone bestaan is de briefwisseling 
met de Parijse Rolande, die hij in de oorlog leerde kennen. Onder druk van zijn familie 
wordt hij tot een huwelijk gedwongen met zijn schoonzus Emily, wat Renier niet belet 
om Rolande te blijven ontmoeten. Hij laat zich door haar overhalen tot het investeren 
van aanzienlijke sommen in de "Académie de Beauté" in Parijs. Door zijn roekeloze 
investeringen en de verbreking van zijn verloving met Emily wordt de toestand op 
Horlebecq onhoudbaar…….. 

 

1971 
 

Malpertuis (Harry Kümel) griezelfilm 
Groots opgezette visualisering van Jean Ray's roman over het spookhuis Malpertuis 
waar de oude Griekse goden gevangen worden gehouden door een zekere Cassavius, 
vertolkt door Orson Welles. Voor de barokke wervelende stijl deed Harry Kümel 
beroep op de camera van Gerry Fischer (bekend van de films van Joseph Losey). De 
montage kende een ongelukkig verloop en leidde tot het ontstaan van twee versies: 
een Frans-Engelse versie gemonteerd door Richard Marden en een Nederlandse van 
Harry Kümel. In de internationale cast een hoofdrol voor Mathieu Carrière als het 
jonge neefje van Orson Welles, Michel Bouquet en de Engelse actrice Susan Hampshire 

in een driedubbele rol. 
 

Mira (Fons Rademakers) platteland, industrialisatie, 
verfilmd boek (Stijn Streuvels) 
De moderne tijd klopt op de deur van het conservatieve gehucht De Waterhoek. Er 
wordt hard gewerkt aan een brug over de Schelde maar de bewoners van De 
Waterhoek zijn dik tevreden met hun oude veerpont en willen al die nieuwigheden 
helemaal niet. Onder leiding van Deken Broeke groeit het verzet dat een dieptepunt 
bereikt wanneer zijn zoon Lander met drie kameraden de landmeter en zijn collega's te 
grazen neemt waarbij twee van hen verdrinken. Lander ontloopt zijn straf niet en het 
wordt De Waterhoek duidelijk dat er geen weg terug is. We zien hoe het vrije meisje 

Mira aanpapt met ingenieur Maurice Rondeau, belast met de bouw van de brug.  
 

1969 
 

Princess (Herman Wuyts) drama 
Mark, een freelance fotograaf en Margie, hostess op London Airport, beleven een 
romantische tijd in Venetie. Eens terug in Belgie krijgt Mark het idee een fotoroman te 
maken. Walter, een weinig succesvolle schrijver en vriend van Mark, zal het verhaal 
schrijven. De titel wordt Princess. Voor de hoofdrol, een mooi meisje, komt slechts een 
iemand in aanmerking: Margie. Door het enorme succes van deze rond seks en geweld 
draaiende roman, dreigt Mark echter zijn vriendin te verliezen die zich meer en meer 
gebruikt voelt. 
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1968 
 

Vijanden, De (Hugo Claus, 1968) oorlog 
Tijdens het Ardennenoffensief van 1944 ontdekt een Belgische jongen een Amerikaanse 
gewonde soldaat. De jongen weet de soldaat al snel weer op te lappen, maar vlakbij het 
huis van de jongen weten de Duitsers het offensief gedeeltelijk de kop in te drukken. 
Als de Amerikanen nog een aanval uitvoeren bij het huis van de jongen, raakt er een 
Duitse soldaat gewond. De jongen en de Amerikaanse soldaat halen de Duitse soldaat 
in huis en houden hem gevangen. Er volgt een vriendschapsband tussen de drie waarbij 
er een oplossing gevonden moet worden over hoe het verder moet. 
 

 

1967 
 

Cash? Cash ! (Paul Collet, 1967) bendes 
Zakenman A heeft Karin, de dochter van industrieel B, willen verleiden. B ziet hierin 
het middel om zijn concurrent het zwijgen op te leggen. Hij bedreigt hem met de 
onthulling van zijn avontuurtje. Om zich te verdedigen en om zijn reputatie niet te 
verliezen, neemt A een groepje provo’s in dienst, die van Karin gewaagde foto’s 
moeten nemen. Deze foto’s moeten bewijzen dat Karin tot hun groepje behoort en nu 
niet bepaald een voorbeeldig leventje leidt.  
Cash? Cash! Is in alles een typisch product van zijn tijd (de seksuele revolutie had ook 
Vlaanderen bereikt) en de mentaliteit van zijn makers (jeugdige overmoed, 

provocatiedrang). De film werd dan ook het verwachte ‘schandaalsucces’. 
 

1966 
 

Het afscheid - Roland Verhavert, 1966 Verfilmd boek (Ivo Michiels) 
Elke dag neemt een kapitein van een vertrekkend schip afscheid van zijn vrouw, totdat 
hij besluit eens een nacht in een hotel door te brengen, waarna zijn vrouw hem 
wanhopig zoekt. Een aardige, fijn gefotografeerde film met een afstandelijke 
melancholie om het alledaagse. 
 
 
 
 

 

1965 
 

De man die zijn haar kort liet knippen (André delvaux, 1965) Verfilmd boek (Johan 
Daisne) 
Hoofdpersonage is een advocaat die les geeft aan een meisjesschool in een 
provinciestad. Hij koestert een geheime platonische liefde voor een van zijn leerlingen, 
die hem in een neerwaartse spiraal van mentale ontreddering stort. Hij eindigt in het 
gekkenhuis waar hij zich het hoofd breekt over de vraag of hij al dan niet zijn geliefde 
heeft omgebracht. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ardennenoffensief
http://nl.wikipedia.org/wiki/1944
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SaXHsngqNLbDiM&tbnid=Mu9MAz4ylurXNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proxisazur.be/nl/catalog/detail/dvd/6426925/cash-cash-dvd/ean/5425020930352&ei=lEWbUaybIcKb0wXp2oGgCQ&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFl1JvHwVOVVJ5ZEWQqyJpgcddGxQ&ust=1369216780511109
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gGeaZuYhv2RCRM&tbnid=sTRIcjRr03kfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzbwereld.org/?page=getspot&messageid=67UGyB704xoFXgSUAOW64@spot.net&ei=JW6kUZiTM-St0QWSoICYCg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHRWT0niyZYHufHhKOpv_2CpMQGSg&ust=1369816995915335
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SaXHsngqNLbDiM&tbnid=Mu9MAz4ylurXNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proxisazur.be/nl/catalog/detail/dvd/6426925/cash-cash-dvd/ean/5425020930352&ei=lEWbUaybIcKb0wXp2oGgCQ&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFl1JvHwVOVVJ5ZEWQqyJpgcddGxQ&ust=1369216780511109
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gGeaZuYhv2RCRM&tbnid=sTRIcjRr03kfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzbwereld.org/?page=getspot&messageid=67UGyB704xoFXgSUAOW64@spot.net&ei=JW6kUZiTM-St0QWSoICYCg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHRWT0niyZYHufHhKOpv_2CpMQGSg&ust=1369816995915335
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SaXHsngqNLbDiM&tbnid=Mu9MAz4ylurXNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proxisazur.be/nl/catalog/detail/dvd/6426925/cash-cash-dvd/ean/5425020930352&ei=lEWbUaybIcKb0wXp2oGgCQ&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFl1JvHwVOVVJ5ZEWQqyJpgcddGxQ&ust=1369216780511109
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gGeaZuYhv2RCRM&tbnid=sTRIcjRr03kfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzbwereld.org/?page=getspot&messageid=67UGyB704xoFXgSUAOW64@spot.net&ei=JW6kUZiTM-St0QWSoICYCg&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHRWT0niyZYHufHhKOpv_2CpMQGSg&ust=1369816995915335
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1963 
 
Leven en dood op het land (Emile Degelin) platteland, verfilmd boek 
(Stijn Streuvels en Karel Van de Woestyne) 
IN ‘T WATER vertelt hoe Jan Boele van de pastoor moet trouwen met Tale Siepers die 
een kind van hem heeft. Jan bemint Tale niet. Hij bemint Poezeke, een rijke 
boerendochter. Hij ziet op tegen zijn huwelijk, terwijl iedereen druk voorbereidingen 
hiervoor treft. Uiteindelijk breekt de huwelijksdag aan. Wanneer de bruid bij hem 
thuis aankomt, weigert hij op te staan. In DE BOER DIE STERFT blikt Nand, een 
Vlaamse boer, tijdens zijn doodsstrijd terug op zijn leven, dat voornamelijk bestond uit 
werken en eten, volgens het ritme van de seizoenen. Hij ziet ook zijn jeugd terug toen 

hij Wanne, zijn mooie vrouw, leerde kennen, die hem mooie kinderen gaf en nu dood is. Hij ziet ook zijn 
moeder weer. 
 

1961 
 

Het mes (Fons Rademakers, 1961) drama, pubers 
De 13-jarige puber Thomas heeft het niet makkelijk. Hij ziet met lede ogen hoe zijn 
moeder een relatie heeft met een vroegere vriend van zijn overleden vader. Bij zichzelf 
ontdekt hij gevoelens die hij nog niet kende voor het meisje Toni. Op een 
tentoonstelling steelt hij een antiek Oosters mes, dat hem fascineert. Met het mes 
probeert hij indruk te maken op Toni. Het mes is ook het middelpunt in de moeizame 
relatie met zijn moeder en haar vriend. Nadat hij zijn moeder met het mes heeft 
bedreigd wordt hij naar een kostschool gestuurd. Pas dan begint Thomas begrip te 
krijgen voor de jeugdjaren die hij achter zich moet laten en voor de stap die hij moet 

zetten naar volwassenheid. 
 

1955 
 

Meeuwen sterven in de haven (Roland Verhavert) drama 
De film speelt zich af in de havenstad Antwerpen en vertelt over de dooltocht van een 
gekweld personage dat alleen begrip vindt bij een weeskind en twee 
gedesillusioneerde vrouwen 
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Afsluiter 

De Vlaamse kortfilm doet het al jaren goed, ook in het buitenland en daarom is er deze keuze van kortfilms 
van Vlaamse regisseurs. 
Selected Shorts 3, de beste Vlaamse kortfilms van 2005 
Selected Shorts 6, de beste Vlaamse kortfilms van 2006 
Selected Shorts 8, de beste Vlaamse kortfilms (2008) 
Selected Shorts 10, de beste Vlaamse kortfilms (2010) 
Selected Shorts 13, de beste Vlaamse kortfilms (2011) 
Selected Shorts 14, de beste Vlaamse kortfilms (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vlaamse dvd’s Openbare bibliotheek Kortrijk nov 2014 p. 44 

De Vlaamse series op DVD 

 

Nieuw verschenen in 2014 
 

Beschuldigde sta op (BRT, 1964-1980) 
Een memorabele reeks is het geweest, en razend populair. Tussen 1964 en 1980 te zien op 
de toenmalige BRT. Met echte en fictieve assisenprocessen, nagespeeld door – 
hoofdzakelijk - amateuracteurs. Voorzitter van de rechtbank is Thieu Croonenberghs, een 
echte rechter, en de advocaat van de verdediging is ook een echte: Jos De Man. 
 

 
 

De Ridder (Eén, 2013- 

In deze nieuwe fictie reeks kruipt Clara Cleymans in de huid van Helena De Ridder, een 
jonge en ambitieuze openbaar aanklager die elke week opnieuw strijd voert voor meer 
rechtvaardigheid. Helena De Ridder is scherp van geest en scherp van tong. Ze heeft alles 
om het te maken als advocaat, maar wanneer een van haar zaken eindigt in een tragedie 
voelt ze zich verantwoordelijk en besluit ze van kamp te veranderen. Voortaan gaat ze 
door het leven als openbaar aanklager. 

Als openbaar aanklager leidt Helena het politieonderzoek en vordert zij de straf voor de rechtbank. Het 
geeft 'De Ridder' een unieke focus. Elke aflevering opnieuw volgt de kijker samen met Helena een 
misdaaddossier van het begin tot het einde, van aanklacht tot veroordeling. Het volstaat voor Helena niet 
om een dader op te sporen; ze moet er ook voor zorgen dat die een rechtvaardige straf krijgt. En dat is vaak 
niet eenvoudig, want in de wereld van misdaad en gerecht is niets zwart-wit. 

Verschenen in 2013 
 

Albert II (Eén, 2013) 

Albert II begint met de dood van koning Boudewijn en de troonbestijging van koning Albert 
in 1993. De reeks volgt een aantal belangrijke gebeurtenissen in de koninklijke familie van 
de voorbije twee decennia. Ze komen onder meer de eerste maanden van de 
reageerperiode van Albert, de ophef rond de zaak-Dutroux, de machtswissel tussen Jean-
Luc Dehaene en Guy Verhofstadt, de bekendmaking van het bestaan van koning Alberts 
buitenechtelijke dochter Delphine Boël, de hartoperatie van de koning en moeizame 

regeringsvormingen tussen 2007 en 2011 aan bod. 

 
Eigen kweek (Eén, 2013) 

Eigen kweek vertelt het verhaal van de familie Welvaert, een familie van sympathieke 
aardappeltelers uit Heuvelland. Jos en Ria hebben twee zonen, Frank en Steven, die tot de 
frustratie van Jos geen enkele interesse tonen voor de aardappelteelt. En dan is er nog 
Geoffrey, een verre neef die ze als hun eigen zoon opvoedden nadat zijn vader om het 
leven kwam. Jos is door een ongelukkige belegging al zijn spaargeld kwijtgeraakt, maar hij 
is te trots om dat op te biechten aan zijn familie. Wanneer hij ontdekt dat zijn jongste zoon 

cannabis teelt, ziet hij daar een creatieve oplossing in om zijn financiële put te dempen. 

 

 

 

 

 
 

http://www.bol.com/nl/p/albert-ii/9200000021007660/
http://www.bol.com/nl/p/eigen-kweek/9200000022236839/
http://www.bol.com/nl/p/albert-ii/9200000021007660/
http://www.bol.com/nl/p/eigen-kweek/9200000022236839/
http://www.bol.com/nl/p/albert-ii/9200000021007660/
http://www.bol.com/nl/p/eigen-kweek/9200000022236839/
http://www.bol.com/nl/p/albert-ii/9200000021007660/
http://www.bol.com/nl/p/eigen-kweek/9200000022236839/
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Safety first 

Vrijdag 29 maart 2013 begon als een doodgewone werkdag bij BAYER Linkeroever. Dirk 
Porrez zat op zijn post als bewakingsagent aan poort 3, Luc Turlinckx reed fluitend rond 
met de vorklift in het magazijn en Smos werkte zich uit de naad aan de laad- en loskade. 
Maar voor Dirk, Luc en Smos werd vrijdag 29 maart 2013 een zwarte dag. Hun bedrijf 
kondigde een reorganisatie aan, drie mensen werden ontslagen. Omdat het er ‘maar’ 3 zijn, 
is er nauwelijks reactie van de vakbond. Zelfs de krantenkoppen reageren opgelucht: 

slechts 3 ontslagen bij Bayer Linkeroever”, “Schade na reorganisatie valt mee”. Ja, behalve voor hèn 
natuurlijk. 
 

Salamander (2013) 

Elke mens heeft zijn geheimen: een openbaar leven en een verborgen leven. Veel mensen 
zijn als de dood dat hun geheimen ooit zullen bekend raken of tegen hen gebruikt zullen 
worden. Hoe dan de paniek omschrijven wanneer in de kleine private familiebank Jonkhere 
in Brussel 66 strategische kluizen worden gekraakt? Kluizen waarvan de eigenaars bestaan 
uit een select groepje vooraanstaanden in België, stuk voor stuk figuren die topfuncties 
bekleden in industrie, financiën, leger, magistratuur, politiek en syndicaten. Enkel de 

kluizen van de machtigsten in het land zijn gekraakt, en de daders lijken het op privégeheimen te hebben 
gemunt. 
 

Oudere series op DVD 

 
Alfa papa Tango (1990-1991) 

De serie speelde zich af in een brandweerkazerne in het centrum van Brussel 
Aspe (VTM, 2004-) 

Misdaadreeks naar de boeken van Pieter Aspe 
Axel Nort (1966) 

Detectivereeks voor de jeugd 
Benidorm (VTM 1989 en 1992) 

Komische serie die zich afspeelt in Spanje 
Bossen van Vlaanderen, De (BRT, 1991) 

gebaseerd op de waargebeurde moorden van Beernem 
Buiten de Zone (TV 1, 1994-1996) 

Humor voor de jeugd, combinatie van sitcom en sketches 
Clan (VTM, 2012) 

Drama met verschillende moorden 
Code 37 (VTM, 2011-2012) 

Over een politiecorps, gespecialiseerd in zedendelicten 
Collega’s, De (BRT, 1978-1981) 

Humoristische reeks rond kantoorperikelen 
Crimi clowns (2BE, 2012) 

Humoristische reeks rond een gangsterbende 
Deadline 14/10 (VTM, 2012) 

Rond de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen 
Dubbelleven (Eén, 2010-2011) 

Drama rond twee vrouwen met dezelfde man 
Eiland, Het (Eén, 2004-2005) 

Komische Tv-reeks over collega’s op een bureau 
Fabian van Fallada (BRT, 1969 

Avonturenreeks voor de jeugd 
F.C. De Kampioenen (1990-2011) 

Humoristische reeks rond een amateurvoetbalteam 
Flikken (1999-2009) 

Politieserie die zich afspeelt in Halle 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandweerkazerne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moorden_van_Beernem
http://www.bol.com/nl/p/safety-first-seizoen-1/9200000022686284/
http://www.bol.com/nl/p/salamander/1002004013572080/
http://www.bol.com/nl/p/safety-first-seizoen-1/9200000022686284/
http://www.bol.com/nl/p/salamander/1002004013572080/
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Geslacht De Pauw, Het (2004 en 2005) 
TV-parodie op realitysoaps 

Goddelijke monster, Het (Eén, 2011) 
Over de ondergang van een geslacht machtige ondernemers eind 20

ste
 eeuw 

Hard labeur (1985) 
Kroniek van het plattelandsleven in Vlaanderen, einde 19

de
 eeuw 

Heterdaad (BRT, 1996-1999) 
Politieserie over de BOB in Brussel 

In de Gloria (2000-2001) 
Komische parodie op reality-tv 

Jeroom en Benzamien (BRT, 1966) 
Drama rond een rusthuis, naar een boek van Ernest Claes 

Johan en de Alverman (BRT, 1965) 
 Jeugdserie die geschiedenis en fantasy vermengde 
Kapitein Zeppos (BRT, 1964-1968) 
 Jeugdserie met een geheimzinnige speurder 
Kat, De (BRT, 1973) 
 Jeugdserie over milieuactivisme 
Katarakt (Eéb, 2007-2008) 

Familiereeks rond fruitboeren in Limburg 
De Kavijaks (VTm, 2007) 

Volkse reeks rond vissersfamilie, gebaseerd op een roman van Jozef vantorre 
Keromar (BRT, 1971) 
 Jeugdserie gebaseerd op cultuur van de hippies en de sfeer van Tolkien 
Kinderen van Dewindt (Eén, 2005-2009) 
 Over een familie ondernemers maar ook over de modewereld 
Klein Londen, klein Berlijn (TV1, 1988) 
 Over collaboratie en verzet tijdens WO II 
Kolderbrigade, De (BRT, 1980) 
 Komische reeks in het Gents dialect over een politiecommissariaat 
Koning van de wereld 

Speelt zich af rond een Vlaamse bokser op Cuba 
Langs de kade (Eén, 1988-1993) 
 Misdaadserie over een politiebureau in de Antwerpse haven 
Maria Speermalie (BRT, 1979) 

Generatieconflict in 19
de

 eeuw, naar boek van Herman Teirlinck 
Matroesjka’s (VTM, 2006-2008) 
 Over Belgische vrouwenhandelaars die recruteren in Oost-Europa 
Meester, hij begint weer (BRT, 1985-1987) 
 Humoristische reeks over een leraar 
Mens van goede wil, Een (BRT, 1973-1974) 
 Streekdrama naar een roman Ferard Walschap 
Merlina (BRT, 1983-1988) 
 Jeugdreeks over een detectivebureau en een uitvinder 
Midas (BRT, 1967) 
 Spionage in de medische/scheikundige wereld 
Moeder waarom leven wij ? (VTM, 1993) 

Familiedrama over het Antwerpse stadsproletariaat, naar een boek van Lode Zielens 
Niet voor publikatie (VRT, 1994-1995) 

Serie in het journalistiek milieu 
Ons geluk (VTM, 1995-1996) 

Familiedrama, naar een boek van Gerard Walschap 
Oud België (Eén, 2010) 

Gebaseerd op herinneringen over een Brussels revuetheater 
Paradijsvogels, De (BRT, 1979-1982) 

Humoristische reeks naar een toneelstuk van Gaston Martens 
Parelvissers, De (Eén, 2006) 

Humoristische terugblik door medewerkers over op- en opgang van een productiehuis 
Pleintje, Het (BRT, 1986-1987) 

Drama rond een pastoor en zijn progressieve buren 
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Quiz me quick (Eén, 2012) 
 Drama rond een team caféquizzers 
Rang 1 (Eén, 2011-2012) 
 Drama rond winnaars van de grote Lottopot 
Recht op recht  (VRT, 1998-2002) 

Over ware gebeurtenissen in een Brusselse rechtbank 
Rodenburgs, De (VTM, 2009-2001) 
 Familiekroniek rond rijke families in Kortrijk 
Ronde, De (Eén, 2011) 
 Over een aantal mensen, op één dag, die van de Ronde van Vlaanderen 
Rupel (VTM, 2003-2004) 

politieserie 
Schipper naast Mathilde (BRT, 1955-1963) 

Drama over een schippersfamilie 
Slisse en Cesar (VTM, 1996-1999) 

Komische, volkse reeks over twee vrienden uit een verschillend milieu 
De smaak van De Keyser (Eén, 2008-2009) 

Klassieke familiesaga over een geslacht van jeneverstokers 
Stille waters (VRT, 2001) 

Boeiend drama over een dorp en de Belgische wantoestanden 
Strangorianen (VTM, 1991) 
 Komische serie met De Strangers in de hoofdrollen 
Tegen de sterren op (VTM, 2010- 

Parodie op worden diverse bekende televisiegezichten, televisieprogramma's en films  
Terug naar Oostendonk (VRT, 1997) 

Dramatisch gevecht van boerendorp tegen aanleg van Antwerpse haven 
Urbain (Eén, 2005) 
 Komische serie rond Urbanus 
Van vlees en bloed (VRT, 2009) 
 Over kleine middenstanders, meer bepaald een familie slagers 
Veel geluk professor (VRT, 2001) 

Belevenissen van een jonge leraar in Zwitserland, naar een boek van Aster Berkhof 
Verdriet van België, Het (BRT, 1994) 
 Serie naar het boek van Hugo Claus 
Vermist (VT4, 2008-2011) 

Over het vijfkoppige team van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie 
Vijfhoek, De (Eén, 2012) 

De reeks vertelt het verhaal van de bewoners van de fictieve Brusselse wijk de Kattenberg. 
De Vorstinnen van Brugge (BRT, 1972) 

Reeks over de Brugse bourgeoisie, einde 20
ste

, naar een boek van Maurits Sabbe 
Wat als? (2BE, 2011) 
 Komische sketschreeks 
Wij, heren van Zichem  (BRT 1969-1972) 

Humoristische familiereeks naar verhalen van Ernest Claes 
Witse (VRT, 2004-2012) 

Politiereeks 
Wij van België (VTM, 2009) 

Komische reeks, parodie op hete leven van Prins Filips en prinses Mathilde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_Vermiste_Personen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politie_in_Belgi%C3%AB

