
THE BUBBLE (HA- BUAH)  
DO 22/11  

Regie 

Scenario 

Eytan Fox 

Gal Uchovsky & Eytan Fox 

 

 

Cast 

Chad Kroller, Youssef ‘Joe’ Sweid, 

Daniella Wircer, e.a 

Camera - Fotografie 

Yaron Scharf 

Muziek 

Ivri Lider  

Israël  

2006 

118min 

Hebreeuws / Arabisch / Engels 

35mm 

kleur 
 

  
17:45  
20:10  

C.I.C.A.E. Award en Reader Jury of the  

Met zijn vorige films Yossi and Jagger (2002) en Walk 

on Water (2004) zorgde de in New York geboren 43-

jarige regisseur Eytan Fox al voor ophef door zijn 

vrijmoedige gayliefdesverhalen te situeren in zijn heimat 

Israël. Wat haaks stond op de religieuze en politieke 

correctness aldaar. Hetzelfde gebeurde met zijn jongste 

film The Bubble. De titel slaat op de naam van een hippe 

uitgaanswijk in Tel Aviv. Drie twintigers, twee 

homofielen en een meisje, betrekken er een flat , midden 

een bruisende metropool, waar terreur en oorlog ver weg 

lijken. Op zekere dag ontmoet de reservist Noam aan 

een checkpoint op de West Bank Ashraf, een Palestijn. 

Het is liefde en passie op het eerste gezicht. Ashraf 

aarzelt niet om bij de anderen in te trekken… De 

filmmaker schetst de persoonlijke en sociale problemen 

die vrijgevochten jongeren in een land in oorlog 

meemaken. De toon blijft echter eerder deze van een 

komedie, wat Eytan Fox, zelf de zoon van een orthodoxe 

rabbijn, niet in dank werd afgenomen. The Bubble toont 

ons een Tel Aviv, zoals we de stad nooit gezien hebben, 

en met jongeren die in gedachten en daden ver afwijken 

van zij die de macht uitvoeren. Eytan Fox, de ‘prins van 

de Kosher New Wave’, tevens de meest geëngageerde 

homorechten- en vredesactivist van het Midden Oosten, 

realiseerde met The Bubble een interessante film, 

uitstekend vertolkt en met een swingende soundtrack. 

Muziekliefhebbers zullen erin Nada Surf, Lloyd Cole, 

Acid House Kings en o.m. Bright Eyes appreciëren. Een 

heel oprechte film over liefde in tijden van oorlog !  
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