
LE MERAVIGLIE    Donderdag 19 maart 2015 17:45 & 20:15 
 
Grote Prijs van de Jury en nominatie voor de Gouden Palm Cannes 2014 

Alice Rohrwacher (‘Corpo Celeste’) kiest haar bekende 
omgeving als set voor haar tweede film. Op het Umbrische 
platteland houdt Wolfgang bijen op de traditionele manier. We 
genieten van Sam Louwyck (‘Any Where the Wind Blows’, 
‘Rundskop’) die als knorrige, strenge pater familias alles weert 
wat nieuw, modern of materialistisch is. Zijn oudste dochter 
Gelsomina (Maria Alexandra Lungu) bereidt hij voor op het 
verderzetten van de imkertraditie. Zij wordt de erfgename van 
het vreemde, geïsoleerde koninkrijk dat Wolfgang opbouwde 
om zijn gezin te behoeden voor ‘het einde van de wereld’. 

Op 14-jarige leeftijd krijgt zij al een grote verantwoordelijkheid 
over de honingproductie en de zorg over haar drie jongere 
zusjes. De moeder, Angelica, wordt vertolkt door Alba 

Rohrwacher ( ‘Io Sono l’Amore’,’Via Palermo’).  

Wanneer de familie verkoeling zoekt aan een meer, maakt de serieuze Gelsomina kennis 
met de opvallende tv-persoonlijkheid Milly Catena (cameo van Monica Bellucci), die in een 
realityshow op zoek gaat naar ‘Le Meraviglie’, de ‘wonderen’ van de boerenstiel. De imkers 
maken kans op de titel van meest authentieke familie, maar Wolfgang ziet deelname 
uiteraard niet zitten…  

Het realitycircus zet het leven van Gelsomina op z’n kop. Martin, een Duitse jongen, die de 
imkers bijstaat in het kader van een Europees heropvoedingsprogramma, is de tweede 
stoorzender. 
Een onvergetelijke zomer zal zijn sporen nalaten op het landbouwersbestaan van Gelso en 
Wolfgang… 
  

Visueel sterke film over de strijd om het behoud van authenticiteit 
 
Filmclub 62 is bijzonder vereerd met de komst van Sam Louwyck, met wie we 
een babbel hebben vóór de vertoning van 20:15 
 
INFO 
 
Regie    Alice Rohrwacher 
Scenario   Alice Rohrwacher 
Fotografie               Hélène Louvart 
Muziek  Piero Crucitti 
Cast   Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher, Monica 

Bellucci 
Duur   110 min 
2014   Italië, Zwitserland, Duitsland 


