
SAMI BLOOD (SAMEBLOD)    Donderdag 19 oktober        17:45 & 20:15 
 
Twee Prijzen op het Festival van Venetië en van Tokio 2016 

Dit is het op verschillende festivals gelauwerde 
regiedebuut van de  jonge Amanda Kernell, zelf half-
Zweeds, half-Sami, die ook het scenario voor haar 
rekening nam. 
De voornaamste verhaallijn bestaat uit een lange 
flashback uit het leven van de 14-jarige Elle Marja die, 
samen met haar jonge zusje Njenna, les volgt aan een 
Zweedse kostschool voor nomaden in Lapland.  
In de jaren ’30 moesten de Sami, de inwoners van 
Lapland, Zweeds leren om zich aan te passen aan de 
Zweedse samenleving. Een heuse inburgeringscursus…  
De verstandige Elle Marja wordt al gauw het 
slachtoffer van racisme tegen de Sami. Ze verklapt 
aan een vriendelijk ogende lerares dat ze ook lerares 
wil worden, maar botst op een ontnuchterende 

reactie. De Sami krijgen doorgaans slechts een basisopleiding want ze zijn 
voorbestemd tot het primitieve bestaan tussen de rendieren. 
In de klas, in aanwezigheid van haar klasgenoten en onder de blikken van de 
glurende jongens, wordt Elle Marja onderworpen aan de vernederende en 
traumatiserende rassentest die een pseudowetenschappelijke verklaring moet 
geven voor de vermeende minderwaardigheid van de Sami.  
De ambitieuze en ondernemende jonge vrouw, prachtig vertolkt door 
nieuwkomer Lene Cecilia Sparrok, kraakt niet. Ze geeft haar traditionele 
klederdracht, haar taal en gewoontes en zelfs haar zusje op en trekt naar 
Uppsala om een Zweeds meisje te worden. 
Hoewel ‘Sami Blood’ de aankleding van een klassiek tijdsdocument heeft, is de 
film nooit muffig of statisch. Integendeel, Kernell en cinematografe Sophia 
Olssen hanteren de camera losjes. Ook de  minimalistische en sfeervolle score 
van Kristian Eidnes Andersen maakt ‘Sami Blood’ tot een frisse, originele en 
ontroerende  film over de schaamte en schande van een (etnische) minderheid. 
  
Intens coming-of-ageverhaal, geprangd tussen twee culturen 
 

Info 
 
Regie     Amanda Kernell 
Scenario    Amanda Kernell 
Fotografie    Sophia Olssen 
Muziek    Kristian Eidnes Andersen 
Cast             Maj Doris Rimpi, Lene Cecilia Sparrok, Hanna  
                                              Alström, Anders Berg 
Duur     110 min 
2016                                      Zweden, Denemarken, Noorwegen 

Gesproken taal   Deens 

Ondertiteling   Nederlands en Frans 


