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Audience Award Oslo 2011 en People's Choice 

Award Toronto 2011, Komedie, Drama 

De tweede film van regisseuse Nadine Labaki vertelt het 

verhaal van een groep Libanese vrouwen die een 

complot smeedt tegen de mannen in hun dorp. In het 

dorp wonen zowel moslims als christenen en een 

nakende burgeroorlog die zich al verspreid heeft naar het 

naburige gehucht zou de religieuze spanningen in het 

dorp tot een kookpunt brengen. De vrouwen besluiten 

om de oorlog te saboteren en proberen met originele 

vondsten hun mannen in het ongewisse te laten. Nadine 

Labaki verdiende haar sporen met de regie van 

Arabische muziekvideoclips voor ze zich in 2007 aan 

haar langspeelfilmdebuut Caramel waagde. De film was 

het grootste internationale succes voor de Libanese 

cinema. Met Et maintenant, on va où? heeft ze opnieuw 

een film met groot internationaal potentieel gemaakt. 

Naast de People’s choice award op het internationale 

filmfestival van Toronto won de film in 2011 o.a. de 

publieksprijs op het internationale filmfestival van San 

Sébastian, de Byarad d’Or op het filmfestival van 

Namen en de Prix François Chalais op het filmfestival 

van Cannes Et maintenant, on va où? is een bruisende 

mix van een tragikomisch sprookje en sociale kritiek. De 

film neemt op een fantasierijke en humoristische manier 

de soms absurde motieven voor (religieuze) conflicten 

onder de loep en draait ze op hun kop. Met een lach en 

een traan breekt de filmmaker een lans voor de vrede en 

voor religieuze verdraagzaamheid.  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1772424/ 
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