
LARS VON TRIER IN CINEMA ZUID 

“Eigenlijk ben ik bang van alles in het leven, uitgezonderd van films maken.”  

 

Het eerste deel van de Lars von Trier-reeks bevat het vroege werk van de Deense filmmaker: de Europatrilogie 

en de Harten van Goud-trilogie. 

De Europatrilogie bestaat uit The Element of Crime (1986), Epidemic (1987) en Europa (1991), en gaat over 

traumatische periodes in het verleden en de toekomst van Europa. De Harten van Goud-trilogie met Breaking 

the Waves (1996), The Idiots (1998) en Dancer in the Dark (2000) portretteert naïeve heldinnen die hun ‘hart 

van goud’ bewaren ondanks de tragedies die ze meemaken.  

Het tweede deel van de reeks loopt in maart en april in combinatie met vier films van Carl T. Dreyer, de 

filmmaker die von Trier het sterkst beïnvloedde.  

 

ZO 10.02 18:00  

THE ELEMENT OF CRIME (Forbrydelsnes element) 

LARS VON TRIER 

DK 1984 - 104’ - Engelse titels 

Met onder anderen Michael Elphick, Esmond Knight, Meme Lai, Jerold Wells, Ahmed El Shenawi  

Een detective ondergaat hypnose om zich zijn laatste zaak te herinneren. Het Europa van zijn herinnering is een 

donker, vervallen dystopia, waarin hij jacht maakte op de Lottomoordenaar, wiens slachtoffers meisjes waren 

die lottobiljetten verkochten.   

Von Triers debuutfilm, en eerste deel van zijn Europatrilogie, is een oefening in neonoir, beïnvloed door zowel 

Alfred Hitchcock, als Orson Welles, Martin Scorsese, Andrej Tarkovski en Carl T. Dreyer. 

 

VR 15.02 20:30  

EPIDEMIC 

LARS VON TRIER 

DK 1987 - 106’ - Engelse titels 

Met onder anderen Lars von Trier, Niels Vørsel, Allan De Waal, Ole Ernst, Michael Gelting 

Een filmregisseur en een schrijver praten over een filmproject, terwijl zich intussen een mysterieuze epidemie 

over de wereld verspreidt. 

Dit tweede deel van de Europatrilogie is een vroege indicatie van de docudramastijl die von Trier zou 

perfectioneren in de tv-serie The Kingdom. Net zoals in The Element of Crime heeft geen enkel van de 

personages enige invloed op het verhaal, alles lijkt voorbestemd, en wanneer de film zijn climax bereikt, komt 

alles netjes op zijn plaats terecht.  

 

ZO 17.02 18:00  

EUROPA  

LARS VON TRIER 

DK/SE/FR/DE 1991- 114’ - tweetalige titels 

Met onder anderen Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Udo Kier, Ernst-Hugo Järegård, Erik Mørk 

Een jonge Amerikaan van Duitse afkomst komt na de oorlog naar zijn geboorteland om er mee te helpen aan 

de wederopbouw. Zijn idealisme wordt zwaar op de proef gesteld wanneer hij verstrikt raakt in de 

ondergrondse activiteiten van een groepje nazi’s en de duistere machinaties van een spoorwegdynastie.  

Europa, het derde deel van de Europatrilogie, is een postmoderne thriller geïnspireerd door het Duits 

expressionisme en de Amerikaanse film noir. 

 

VR 22.02 20:30  

BREAKING THE WAVES 

LARS VON TRIER 

DK/FR/SE/IT/NE/NO/FI 1996 – 159’ – tweetalige titels 



Met onder anderen Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge, Jean-Marc Barr 

In een streng calvinistische gemeenschap aan de kust van Schotland in de jaren zeventig wordt de jonge Bess 

hartstochtelijk verliefd op een arbeider. Wanneer hij op een dag na een ongeval verlamd thuiskomt, stelt hij 

haar voor om minnaars te nemen en hun relatie aan hem te beschrijven. Zij aanvaardt, maar de dorpelingen 

verstoten haar als een hoer. 

Von Trier brak pas echt internationaal door met deze fabel over seks en spirituele transcendentie. 

 

ZO 24.02 18:00  

THE IDIOTS (Idioterne) 

LARS VON TRIER  

DK 1998 – 117’- tweetalige titels 

Met onder anderen Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing, Troels Lyby 

Deze film – gedraaid volgens de principes van het Dogma-manifest - gaat over jongeren die gefascineerd zijn 

door ‘idiotie’ en de conventies die normaal gedrag bepalen. Ze verblijven in een huis buiten Kopenhagen en 

hangen vaak samen in het openbaar de idioot uit. Shockerend komisch tijdens de eerste helft, maar de toon 

van de film wordt donkerder als de groep spanningen begint te vertonen. 

 

VR 01.03 20:30 

DANCER IN THE DARK 

LARS VON TRIER 

DK/ES/NL/DU/I/VS/UK/FR/SE/NO 2000 – 140’ – tweetalige titels 

Met onder anderen Björk, Catherine Deneuve, David Morse, Peter Stormare, Joel Grey, Cara Seymour, Vladica 

Kostic 

Von Triers ‘digicammusical’ over de Tsjechische immigrante en alleenstaande moeder Selma die samen met 

haar Franse collega Kathy in een grauwe fabriek op het Amerikaanse platteland werkt. Selma krijgt het steeds 

moeilijker door haar erfelijke oogziekte, waaraan ook haar zoontje lijdt. ’s Nachts ontsnapt ze in een wereld 

waar ‘niets vreselijks’ gebeurt: de repetities voor een opvoering van The Sound of Music, waarin ze Maria 

speelt. 

 

 

 

 

 

 

De Lars von Trier-reeks gaat verder met Dogville (2003) en Manderlay (2005), twee delen van wat de USA: Land 

of Opportunities-trilogie moet worden; het derde deel, Washington, is nog niet gemaakt. Opmerkelijk is dat 

beide films werden gedraaid in een kale geluidsstudio, zonder decors – enkel een plattegrond en wat 

rekwisieten -, zonder buitenopnames, en zonder dat de illusie van realisme wordt gewekt.  

In The Boss of It All experimenteert von Trier dan weer met het genre komedie en de mogelijkheden van de 

computer. 

Voor zijn Depressietrilogie (Antichrist, Melancholia en Nymphomaniac), waarin de vrouwelijke 

hoofdpersonages een diepe depressie doormaken, haalde von Trier inspiratie uit zijn eigen trauma’s en 

neuroses. “Eigenlijk ben ik bang van alles in het leven, uitgezonderd van films maken.”  

 

VR 01.02 18:00 

ZA 02.02 20:00 

ZO 03.02 15:00 

THE HOUSE THAT JACK BUILT 

LARS VON TRIER 



DK/FR/DE/SE 2018 – 152’ – Nederlandse titels  

Met onder anderen Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman 

Jack, een hyperintelligente seriemoordenaar die gruwelijk huishoudt in het Amerika van de jaren 

zeventig, wordt twaalf jaar lang gevolgd op zijn macabere weg om van elke moord een kunstwerk te maken. 

De toeschouwer daalt neer in de psychopathische geest van het titelpersonage aan de hand van vijf 

moordpartijen, of ‘incidenten’ zoals Jack ze noemt. Lars von Trier portretteert in zijn recentste worp een 

sadistische dolleman, en weet zo opnieuw het publiek te provoceren en te imponeren. 

ZO 31.03 18:00  

DOGVILLE 

LARS VON TRIER 

DN 2003 - 177’- tweetalige titels 

Met onder anderen Nicole Kidman, Paul Bettany, Philip Baker Hall, James Caan, Stellan Skarsgård, Jeremy 

Davies, Chloë Sevigny, Patricia Clarkson, Ben Gazzara, Blair Brown, Lauren Bacall 

Grimmige parabel die zich afspeelt in de crisisjaren dertig in een fictief mijnstadje in de Rocky Mountains. 

Grace, die op de vlucht is voor gangsters en de politie, hoopt een veilig onderkomen te vinden in Dogville. Ze 

wordt opgenomen in de gesloten gemeenschap, maar in ruil voor bescherming wordt ze uitgebuit en misbruikt. 

Het extreem gestileerde Dogville is het eerste deel van wat von Triers USA: Land of Opportunities-trilogie moet 

worden… 

 

VR 05.04 20:30  

MANDERLAY 

LARS VON TRIER 

DK/SE/NL 2005 – 139’- tweetalige titels 

Met onder anderen Bryce Dallas Howard, Isaach de Bankolé, Willem Dafoe, Danny Glover, Lauren Bacall 

Vervolg op Dogville (2005) en tweede deel van Lars von Triers geplande USA: Land of Opportunities-trilogie. 

Amerika, jaren dertig. Nadat ze Dogville hebben verlaten, reizen Grace en haar gangstervader door Alabama, 

waar ze op de plantage Manderlay zwarte katoenplukkers aantreffen die, zeventig jaar na de burgeroorlog, nog 

steeds als slaven worden behandeld. De idealistische Grace besluit om op Manderlay te blijven en de plukkers 

te leren omgaan met hun nieuw verworven vrijheid. Veel van haar beslissingen pakken echter verkeerd uit. 

 

VR 12.04 20:30  

THE BOSS OF IT ALL 

LARS VON TRIER 

DN/SE/IS/IT/FR/NO/DE 2006 – 99’ – tweetalige titels 

Met onder anderen Jens Albinus, Peter Gantzler, Friðrik Þór Friðriksson, Benedikt Erlingsson, Iben Hjejle  

De Deense veertiger Ravn wil zijn IT-bedrijf verkopen aan een IJslandse ondernemer. Die laatste wil echter 

alleen onderhandelen met de CEO. Dat is een probleem, want Ravn heeft bij de oprichting een fictieve 

directeur gecreëerd, die alle pijnlijke beslissingen nam zodat hijzelf buiten schot bleef.  

Na zijn Amerikaanse trilogie wilde von Trier een kleine film maken met een beperkte crew en waarin hij kon 

experimenteren met het genre komedie en de mogelijkheden van de computer. 

 

ZO 14.04 18:00  

ANTICHRIST 

LARS VON TRIER 

DK/DE/FR/SE/PL/IT 2009 – 104’ – tweetalige titels 

Met onder anderen Charlotte Gainsbourg, William Dafoe 

Dit omstreden psychodrama annex horrorfilm beschrijft de ontaarding van een huwelijk in apocalyptisch 

geweld, chaos en waanzin volgend op een huiselijke tragedie. Terwijl ze seks hebben in hun appartement, 

verliezen een man en een vrouw even hun peuter uit het oog. Het jongetje klimt door het raam en valt twee 

verdiepingen lager te pletter. De man, therapeut van beroep, wil zijn vrouw er bovenop helpen door haar te 



confronteren met haar grootste angsten. Het verhaal lijkt bedrieglijk simpel, maar niets is wat het lijkt in een 

Lars von Trier-film.  

  

ZO 21.04 18:00  

MELANCHOLIA 

LARS VON TRIER 

DE/SE/FR/DE 2012 – 136’ – tweetalige titels 

Met onder anderen Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Keifer Sutherland, Charlotte Rampling, John Hurt  

Justine en Michael vieren hun huwelijk op het landgoed van de schoonbroer van de bruid, maar de dingen 

verlopen niet zoals gepland. Net zoals haar gescheiden ouders kan Justine de schijn niet ophouden en ze glijdt 

langzaam terug in neerslachtigheid. In het tweede deel van de film heeft die depressie de jonge vrouw volledig 

in haar greep terwijl intussen de planeet Melancholia steeds dichter bij de aarde komt. 

Zwart-romantische, psychologische ‘rampenfilm’ die zoals elke film van von Trier even veel voor- als 

tegenstanders kent. 

 

VR 26.04 20:30  

NYMPHOMANIAC Vol. I 

DN/DE/BE/UK/FR 2013 – 117’ – Nederlandse titels 

Met onder anderen Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, 

Sophie Kennedy, Uma Thurman 

Op een koude winteravond vindt de oude wereldvreemde joodse vrijgezel Seligman de jonge vrouw Joe, in een 

steegje ineengeslagen. Terwijl hij haar wonden verzorgt in zijn apartementje, vertelt ze over haar leven als 

zelfverklaarde nymfomane vanaf haar vroege jeugd tot aan haar 50ste. 

De tweedelige artcorefilm Nymphomaniac is na Antichrist en Melancholia het slotdeel van von Triers 

Depressietrilogie, films waarin hij zijn eigen trauma’s en neuroses onderzoekt. 

 

ZO 28.04 18:00  

NYMPHOMANIAC Vol. II 

DN/DE/BE/UK/FR 2013 – 123’ – Nederlandse titels 

Met onder anderen Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, 

Sophie Kennedy, Uma Thurman 

In deel twee vertelt Joe verder aan de oude Seligman over haar liederlijk leven. Maar hoeveel seks ze ook 

heeft, ze blijft ongelukkig en onbevredigd. Joe noemt zichzelf niet seksverslaafd, maar liever nymfomane, en 

kiest uiteindelijk bewust voor een bestaan aan de rand van de samenleving. 

Ook dit tweede deel bevat behoorlijk expliciete seksscènes afgewisseld met filosofische bespiegelingen. 
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