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9  april! De eerste dagen van het Brussels International Fantastic Film Festival liggen achter de rug, ondergetekende recensent 

kon gisteren zijn huwelijk vieren, werd beloond met een leuke receptie in Bozaar, kon samen met zijn bruid foto’s maken op 

de Ijzeren Troon uit Game of Thrones en sloot mooi af tijdens het Bal van de Vampiers. De preview van het BIFFF hebben jullie al 

van onze gehad, samen met onze overlevingstips, en nu is het tijd voor een overzichtje van de eerste 10 films die we tijdens het 

leukste filmfestival ter wereld konden bekijken. 



The Girl With All the Gifts 

E en kleine groep kinderen blijkt gedeeltelijk immuun te zijn 

voor de ziekte: hoewel ze kannibalistische neigingen krij-

gen, behouden ze hun vrije wil, intelligentie en emoties. Omdat 

deze eigenschap wel eens cruciaal zou kunnen zijn in de zoek-

tocht naar een remedie, worden ze op behoorlijk strikte wijze 

opgevoed in een legerbasis middenin landelijk Engeland, waar 

bioloog dr. Caldwell hen geregeld onderwerpt aan wrede expe-

rimenten.   

Tijdens een crisis op de basis, weten Caldwell, opzichtster serge-

ant Parks en de zachtaardige lerares Justineau te ontsnappen, 

samen met Melanie – een van de meest veelbelovende, intelli-

gentste kinderen. Melanie blijkt affiniteit te hebben met de 

‘hungries’ om haar heen, maar of dat in het voordeel van haar 

volwassen metgezellen zal zijn, is niet helemaal zeker. 



Beoordeling 

T he Girl with All the Gifts bewijst in ware George A. Romero-stijl dat een zombiefilm 

geen groot budget moet hebben om te kunnen boeien. Net zoals de beste series 

en rolprenten in het genre, probeert The Girl with All the Gifts vooral iets te zeggen 

over onze maatschappij en over menselijke interactie – een streven waar de film, mede 

dankzij de uitstekende acteerprestaties van een interessant gecaste Glenn Close en de 

jonge Sennia Nanua – tot in de slotminuten moeiteloos in slaagt. 

 

ABCDEFGHI 

Korte technische fiche 

Regie Kimo Stamboel, Timo Tjahjanto 

Scenario Timo Tjahjanto 

Speelduur 110 min. 

Meer info Saban Films 



Headshot 

N adat een man (Iko Uwais) in comateuze toestand aanspoelt op 

het strand van een eiland in Indonesië, wordt hij twee maanden 

lang verzorgd door de knappe Ailin (Chelsea Islan). Wanneer hij einde-

lijk bijkomt, blijkt hij aan geheugenverlies te lijden – een gevolg van 

een kogel die vastzit in zijn hersenen, wat Ailin dan maar noopt om 

hem ‘Ishmael’ te dopen.  

Wanneer het nieuws over de vreemdeling ook misdaadbaas Lee 

(Sunny Pang) bereikt, heeft de crimineel snel door om wie het gaat: 

Ishmael is eigenlijk Abdi, een van de kinderen die door de organisatie 

van Lee werden ontvoerd en door hem en zijn trawanten werden op-

geleid tot koude moordenaars. Abdi had te kennen gegeven te willen 

stoppen, wat er natuurlijk voor heeft gezorgd dat Lee hem dood wilde. 

Die laatste wil de laatste losse eindjes nu voorgoed afknippen en ont-

snapt met sprekend gemak uit de gevangenis, klaar om Abdi te laten 

boeten voor zijn ontrouw. 



Beoordeling 

W e kunnen het er allemaal over eens zijn: The Raid en The Raid 2 zijn twee van de aller-

beste actiefilms ooit gemaakt. Een van de hoofdverantwoordelijken: hoofdrolspeler en 

vechtchoreograaf Iko Uwais, die voor zijn uitzonderlijke uitstraling, knappe vechttechnieken en 

creatieve choreografie door Hollywood beloond werd met een rol in Star Wars: Episode VII – 

The Force Awakens. Ook in Headshot mag Uwais weer zijn ding doet, wat leidt tot uitzonderlijke 

actiescènes die voor het eerste seizoen van Daredevil zelden te zien waren in Amerikaanse se-

ries en films. De decors zijn geweldig en het flinterdun verhaaltje loopt een helft lang op wiel-

tjes, tot er in de tweede helft iets te veel herhaald wordt en Headshot verzandt in een serie van 

bloederige gevechten. Die zijn echter zo goed in beeld gebracht dat de film standhoudt tot het 

voorspelbare afsluitende gevecht tussen Ishmael en Lee, die de ‘Mo Brothers’ (die vooral be-

kend zijn omwille van hun horrorfilms, zoals Killers) perfect in beeld weten te brengen. Toch 

maar gaan kijken, zouden we zo zeggen. 

 

ABCDEFGH 

Korte technische fiche 

Regie Kimo Stamboel, Timo Tjahjanto  

Scenario Timo Tjahjanto  

Speelduur 118 min. 

Meer info  Screenplay Infinite Films   



 

Escape Room 

H et gaat niet zo goed met de escaperoom van uitbater Brice (Skeet Ulrich uit onder andere Scream, The Craft en Jericho). Om zijn zaak nieuw leven in te blazen, 

gaat hij op zoek naar een leuke ‘prop’ om zijn decor te vervolledigen. In een antiekwinkel annex tweedehands winkel vindt hij een mysterieuze oude doos waar 

volgens de eigenares (een verrassend slechte Sean Young, die lijkt te beseffen dat ze deze keer niet met een Blade Runner, Ace Ventura: Pet Detective of Dune te ma-

ken heeft) een demon in huist. Ondanks haar waarschuwingen, neemt Brice de doos met zich mee en plaatst hij ze in de spelkamer – net op tijd voor de escapegame 

van twee fervente horrorfans, waarvan eentje ook zijn vriendin meeneemt.  

Het doel van de escaperoom is duidelijk: het drietal wordt opgesloten in een kamer waarin een acteur die een psychopaat speelt aan een ketting is vastgemaakt. Om 

een op voorhand vastgelegd aantal minuten, wordt de ketting waaraan de man hangt langer en als de spelers er niet in slagen om alle puzzels binnen het uur op te 

lossen, zullen ze ten ‘prooi’ vallen aan de ‘moordenaar’. Wanneer die laatste wordt bezeten door de demon uit de doos, wordt het spelletje opeens een échte race op 

leven en dood. 



Beoordeling 

K ijk, we zijn absolute fans van escaperooms. Als journalist heeft deze recensent er 

zelfs al meer dan een dozijn besproken. Als er dan op een jaar twéé films die ge-

baseerd zijn op dat thema verschijnen, kunnen we alleen maar blij zijn. Helaas is er 

echter heel wat mis met deze Escape Room. De personages maken té vaak erg onlogi-

sche beslissingen en het acteerwerk is – ondanks de aanwezigheid van enkele sterke 

acteurs met naam – niet bij iedereen even goed. De film volledig afkraken, zou dan 

weer te hard zijn voor een rolprent waar toch enkele goeie ideetjes in zitten. Misschien 

toch maar eerst eens naar de trailer kijken voor je tot aanschaf overgaat. 

 

ABCDEF 

 
 

Korte technische fiche 

Regie Peter Dukes 

Scenario Peter Dukes 

Speelduur 86 min. 

Meer info Global Genesis Group 



Vanishing Time: A Boy Who Returned 

N a de dood van haar moeder, verhuist de dertienjarige Su-rin samen met haar stiefvader naar een afgelegen eiland. Daar leert ze de weesjongen Sung-min 

kennen. De twee worden snel vrienden en vinden tijdens een uitstapje in het bos met enkele andere kinderen een glinsterend ei dat volgens de plaatselijke 

folklore een monster bevat. Het wezen zou tijd kunnen eten en jongeren in volwassenen kunnen veranderen.  

Ondanks het feit dat Su-rin hen probeert te stoppen, nemen de jongeren het ei met zich mee… en verdwijnen ze. De politie neemt aan dat het om een ontvoering 

gaat, maar Su-rin weet beter. Een tijdje later krijgt het meisje bezoek van een dertiger die beweert dat hij Sung-min is… 



Bespreking 

T en huize Vandereyken zijn we enorme fans van de Zuid-Koreaanse cinema. Vooral 

binnen de horror- en thrillergenres weten de onderburen van Kim Jong-un gere-

geld parels af te leveren, genre The Host, I Saw the Devil en A Tale of Two Sisters. Va-

nishing Time: A Boy Who Returned weet echter minder indruk te maken. De fotografie 

is bijwijlen prachtig en de film kan steunen op enkele fantastische speciale effecten, 

maar de chemie tussen beide hoofdpersonages is vaak niet op het appel en bovendien 

werkt het hele verhaal naar een voorspelbare climax toe. Niet goed, dus, maar ook niet 

slecht. 

 

ABCDEFG 

 
 

Korte technische fiche 

Regie Jee-woon Kim 

Scenario Jee-woon Kim 

Speelduur 129 min. 

Meer info Showbox 



Luck-Key 

W anneer de rijke Hyung-wook (Yoo Hae-Jin) het bewustzijn verliest in een badhuis, verwisselt de weinig succesvolle acteur Jae-sung (Lee Joon) de sleuteltjes 

van Hyung-wook met de zijne en neemt hij de identiteit van de welgestelde man aan. Al snel begint Jae-sung zich tegoed te doen aan alle mooie extra’s 

waar Hyung-wook van kon genieten, terwijl die laatste wakker wordt met geheugenverlies en moet leren leven in het vuile appartement van de aspirerende ac-

teur.  

Al snel ontdekt Jae-sung dat zijn alter-ego eigenlijk een huurmoordenaar was. Zijn recentste opdracht: de mooie Eun-ju (Lim Ji-yeon) surveilleren. Jae-sung besluit 

om het hart van Eun-ju te veroveren, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn – vooral niet wanneer blijkt dat de jongedame in constant gevaar verkeert en zelf 

heel wat geheimen heeft. 

Ondertussen slaagt Hyung-wook erin om zijn aanzienlijke vaardigheden als huurmoordenaar – onbewust – aan te spreken en zo chef te worden in het restaurant 

waar hij werkt. Na een opmerkelijk incident wordt hij zelfs en passant een gesmaakte filmheld. Bovendien valt de veel jongere Lina (Jo Yoon-hee), die Hyung-wook 

de medische zorgen heeft verleend toen hij bewusteloos viel, voor ’s mans charmes… 



Beoordeling 

Net als vele andere romantische komedies, is Luck-Key (overigens een volledige remake 

van het Japanse Key of Life van Kenji Uchida, al werd er heel wat gesleuteld aan het 

scenario) vaak vrij ongeloofwaardig en zijn er enkele momenten waarop er iets te veel 

overacting is. Toch storen die minpuntjes haast nooit, want deze komedie slaagt met 

onderscheiding in haar hoofddoel: grappig zijn. Hoewel de relatie tussen Lina en Hyung

-wook iets te weinig wordt uitgewerkt, zijn er vaak momenten waar we luidop mee 

moesten lachen en dat is doorgaans een goed teken wanneer je een romcom aan het 

bekijken bent. 

  

ABCDEFGHI 

 

Korte technische fiche 

Regie Gye-byeok Lee 

Scenario Yoon-Mi Jang, naar een script van Kenji Uchida 

Speelduur 112 min. 

Meer info  Showbox Corp 



 

Holy Biker 

I n het Braziliaanse Holy Biker geraken twee jongedames die een nachtelijk ritje doorheen de woestijn aan het maken zijn betrokken bij een achtervolging tussen 

een motorbende en de politie. Een van de meisjes sterft in de onvermijdelijk daarop volgende crash, maar Tereza overleeft het. 

Het groepje bikers blijkt op een missie te zijn: ze geloven in een profetie waarin een regenbui wordt voorspeld die de zonden van de woestenij zal wegwassen. 

Voor dat kan gebeuren, moet het beeld van een heilige teruggebracht worden naar zijn reguliere rustplaats. Omdat de predikant annex leider van de bende recen-

telijk werd neergeschoten, wordt het groepje fanatiekelingen nu geleid door Ara en zijn vriendin, de stoere Severina. De weg naar verlossing is echter niet alleen 

geplaveid met heel wat goede bedoelingen, maar ook met gevaar… 



Beoordeling 

Het Braziliaanse Holy Biker is de eerste film van regisseur Homero Olivetto, die voor-

heen enkel al een beetje ervaring had opgedaan als scenarist. Ook deze rolprent pende 

hij mee, maar de samenwerking met twee andere schrijvers heeft zeker niet voor een 

consistentere film gezorgd. Ondanks het feit dat Holy Biker zeker zijn charmes heeft, is 

de geloofwaardigheid soms ver zoek, vooral wat de interne logica van de premisse be-

treft. De actiescènes worden wel mooi in beeld gebracht, maar dat is niet voldoende 

om hier een echte aanrader van te maken. 

bekijken bent. 

  

ABCDEF 

 

 

Korte technische fiche 

Regie Homero Olivetto 

Scenario Homero Olivetto, Patricia Andrade & Newton Cannito, naar 
een verhaal van Homero Olivetto 

Speelduur 87 min. 

Meer info Bionica Filmes, Ouro21 



 

Loop 

A dam (Denes Szaraz) en zijn vriendin Anna (Dorina Martinovics) zijn ingehuurd door de louche Dezso (Zsolt Anger) om 200 flesjes met groeihormoon over de 

grens te smokkelen. Beiden zijn echter van plan om weg te vluchten om een nieuw (en hopelijk beter) leven te kunnen beginnen. Wanneer blijkt dat Anna 

zwanger is, vertrekt ze na een ruzie met Adam naar het ziekenhuis waar Adams vader (Géza Hegedus D) werkt. Haar wederhelft beslist dan maar om het uit te 

maken en neemt een afscheidsvideo op, maar realiseert zich dan dat de tickets voor de reis zijn verdwenen. Hij gaat op zoek naar Anna en vindt haar al snel terug 

in de straat – volledig verward. Anna stamelt ‘Ik heb je zien sterven’ terwijl ze een videocassette vasthoudt waarop volgens haar te zien zou zijn dat Adam wordt 

vermoord door Deszo. Adam weigert te luisteren, waarop Anna wordt opeens wordt weggemaaid door de aanstormende auto van Deszo. Onze antiheld vlucht 

weg en keert uiteindelijk terug naar huis, waar hij de videocassette begint te bekijken en… daarop ziet hoe Deszo hem vermoord. Adam geraakt terecht in een 

tijdlus en ontmoet daar verschillende versies van zichzelf… 



Bespreking 

F ilms over tijdlussen zijn zeker niet nieuw meer – denk maar aan de trendsettende Gentlemen I Have Killed Einstein (1970) en I’ll Be Scalding Myself With Tea (1977) 

uit de Oost-Europese filmwereld of de latere Amerikaanse golf films die eenzelfde premisse delen, zoals Groundhog Day of Edge of Tomorrow. Beginnende regisseur-

scenarist Isti Madarász brengt alles echter heel intelligent in beeld en speelt erg handig met het idee dat de vorige versies van Adam niet worden gewist wanneer de tijd 

wordt ‘gereset’. Daarbij schenkt hij vooral aandacht aan tempo en ritme, waardoor er iets minder tijd is voor psychologische motivaties of ‘karakterontwikkeling’, maar 

hoewel het even duurt voor je écht om Adam begint te geven, gaat die beslissing nergens storen. Dat Loop erin geslaagd is om een aantal belangrijke filmprijzen in de 

wacht te slepen, hoeft dan ook niet te verbazen.  

ABCDEFGHI 

 

Korte technische fiche 

Regie Isti Madarász  

Scenario Isti Madarász  

Speelduur 95 min. 

Meer info Café Film 



 

Missing You 

H et Zuid-Koreaanse Missing You opent bij het slot van het proces van seriemoordenaar Ki-bum. Onder de aanwezigen: de jonge Hee-joo, wiens vader een 

van Ki-bums slachtoffers was. Wanneer blijkt dat de psychopaat een relatief korte straf zal moeten uitzitten, is er heel wat commotie, maar het vonnis is 

duidelijk en 15 jaar later weet Ki-bum reeds vrij te komen. De moordenaar zal echter weinig rust kennen: Hee-joo zelf zint al anderhalf decennium lang op wraak 

en bovendien heeft ook de argwanende rechercheur Dae-young beslist om een oogje in het zeil te houden… 



Beoordeling 

Wraakfilms zijn bij ons nog steeds ‘in’ (denk maar aan The Brave One of Taken), maar 

ook onze Zuid-Koreaanse vrienden kennen er wat van. Meer, zelfs: een aantal van de 

beste films uit het genre, zoals I Saw the Devil, komen immers uit dat land. Het mag 

dan ook gezegd worden: Missing You (of, in het Koreaans, Neol gi-da-ri-myeo) weet de 

juiste schakelaars om te halen met een uitstekende opbouw, intrigerende personages 

en meerdere lagen acteerwerk. Dat we geen extra sterretje geven, heeft dan ook even-

veel te maken met de ijzersterke rivalen uit eigen land als met de kwaliteit van Missing 

You zelf. 

ABCDEFGHI 

 

Korte technische fiche 

Regie Hong-jin Mo 

Speelduur 108 min. 

Meer info Contents Prada 



 

Attraction 

De mensheid is voorspelbaar, zo moet ook de met een Oscar bekroonde regisseur Fyodor Bondarchuk, supporter van Vladimir Putin en maker van het geweldige 

Stalingrad, op het eerste gezicht denken. Wanneer er een massieve ufo opduikt middenin een meteorenstorm, beslissen de Russische militaire leiders immers te 

doen wat we dankzij het bekijken van tientallen films met een gelijkaardige premisse kunnen verwachten: ze laten het ruimteschip boven Moskou neerknallen. 

Het komt terecht in de residentiële wijk Chertanovo, waar het een hoop appartementen wegveegt voor het eindelijk tot stilstand komt.  

Het Russische leger wordt in staat van hoge paraatheid gebracht, maar kolonel Valentin Lebedev (Oleg Menshikov) predikt voorzichtigheid (dan toch). Hij negeert 

de oproepen tot gewapend conflict om zich heen en maakt contact met de buitenaardse wezens, die telepathisch blijken te kunnen communiceren. Hun voor-

waarde: voldoende met rust gelaten worden om hun ruimteschip te kunnen repareren, zodat ze weer kunnen vertrekken.  

Dat is echter niet op Yulia (Irinia Starshenbaum), de tienerdochter van de kolonel, gerekend. Zij en haar impulsieve en antipathieke vriend Artyom (Alexander Pe-

trov) sluipen de afgesloten zone binnen om daar op zoek te gaan naar buitenaardse ‘schatten’. Terwijl Yulia verliefd wordt op een van de aliens, begint de onrust 

bij de plaatselijke bevolking te groeien en wanneer Artyom beseft wat er gaande is met zijn liefje, doet hij daar maar al te graag een schepje bovenop… 



Beoordeling 

I n de eerste paragraaf hierboven schreven we dat regisseur Bondarchuk ‘op het eer-

ste gezicht’ lijkt te denken dat wij mensen eerst zullen schieten en dan pas vragen 

zullen stellen als we ooit echt buitenaards leven ontmoeten. Wij menen dat hij gelijk 

heeft, maar Attraction evolueert gaandeweg toch van Independence Day-achtige block-

buster naar een liefdesverhaal waarin wordt geïmpliceerd dat de Russen slimmer zijn 

dan we zouden verwachten. Vooral de militairen nemen na hun initiële faux-pas vaak 

de juiste beslissing, terwijl het volk meer wordt gezien als een moeilijk te controleren, 

hardleerse straatbende.  

Ondanks de sluimerende propaganda, is Attraction een leuke film geworden en dat 

heeft vooral te maken met de geweldige speciale effecten, die er veel beter uitzien dan 

wat je van een film die amper 6 miljoen dollar heeft gekost zou kunnen verwachten. 

Het ziet er allemaal erg indrukwekkend uit en Bondarchuk houdt er het tempo goed in, 

maar tussendoor moet je wel een hoop onwaarschijnlijkheden slikken, terwijl de perso-

nages bijwijlen idiote beslissingen maken. Wie die problemen even naast zich kan leg-

gen, zal echter ontdekken dat de aandacht zelden verslapt bij het bekijken van Attrac-

tion, al heb je nooit de indruk dat je hier naar grootse vertelkunst zit te kijken. Dat dit 

de film was die we op onze huwelijksdag na de receptie in Bozaar met onze gasten zijn 

gaan bekijken, heeft er misschien ook wel mee te maken dat we ons in deze recensie 

vrij vergevingsgezind tonen tegenover de gebreken die dit Russische kassasucces ken-

merken. 

ABCDEFG 

 
 

 

Korte technische fiche 

Regie Fedor Bondarchuk 

Scenario Fedor Bondarchuk & Andrey Zolotarev 

Speelduur 117 min. 

Meer info Art Pictures Studio, Vodorod 



The Bride 

T ijdens de negentiende eeuw ontstond in Keizerlijk Rusland de traditie om familiefoto’s te nemen met recent gestorven verwanten – mét de ogen wijd open-

gesperd. Het Russische The Bride kapitaliseert op dat idee door ons een pas getrouwde – en recentelijk weduwnaar geworden – fotograaf te tonen die zo 

verscheurd is door het verlies van zijn kersverse echtgenote dat hij een kruising tussen wetenschap en donkere magie gebruikt om een ritueel uit te voeren waar-

mee hij zijn vrouw terugbrengt uit de dood. Dat lukt echter niet zomaar: hij heeft een maagdelijk vers lichaam nodig om zijn eega in onder te brengen… waarmee 

je als schrandere horrorfan natuurlijk meteen weet waar deze film naartoe gaat. 

Het verhaal verplaatst zich naar de eenentwintigste eeuw. De pas gehuwde filologiestudente Nastya trekt met haar echtgenoot, Vanya, die afkomstig is uit een 

fotogafenfamilie, naar het platteland om daar een huwelijksceremonie te doen die in lijn ligt met de ‘familietraditie’. Eenmaal terplekke, begint Nastya echter 

verschrikkelijke nachtmerries te hebben, terwijl haar lichaam steeds zwakker wordt… 



Beoordeling 

Nee, je hoeft helemaal niet slim te zijn om na het lezen van bovenstaande beschrijving 

te begrijpen waar The Bride naartoe gaat. Het gaat om een degelijk gemaakte, maar 

enorm voorspelbare griezelfilm die té weinig doet griezelen en té weinig te bieden 

heeft als film. Er wordt nog redelijk goed van start gegaan, maar gaandeweg zorgen de 

weinig verrassende gebeurtenissen, het ontbreken van een spannende soundtrack en 

de ondermaatse visuele effecten voor een domper van formaat – vooral als je deze film 

de dag na jouw trouwdag gaat bekijken, zoals deze journalist met zijn kersverse vrouw 

deed. Jammer. 

ABCD 

 

Korte technische fiche 

Regie Svyatoslav Podgaevskiy 

Scenario Svyatoslav Podgaevskiy 

Speelduur 90 min. 

Meer info Desyat nol devyat 


