
AVANT L’HIVER 

Donderdag 3 april    17h45 & 20h15 

Neurochirurg Paul (Daniel Auteuil) heeft het ogenschijnlijk allemaal 

voor elkaar: een droomhuwelijk met de intelligente en loyale Lucie 

(Kristin Scott Thomas), een riante woning met prachtige tuin en een 

goede praktijk in het ziekenhuis. Op een dag wordt bij hem thuis een 

bos rozen afgeleverd, een tafereel dat zich dagelijks zal herhalen. De 

afzender is anoniem, maar Paul vermoedt dat de bloemen van een 

vrouw (Bekhti) komen die al een tijdje zijn pad kruist. Hij ontdekt dat 

zij de patiënt is van zijn vriend, een psycholoog. Paul besluit haar 

regelmatig te ontmoeten. Hij zou haar vader kunnen zijn. Om de seks 

is het hem niet te doen. Waarom dan wel? 

 

De maskers vallen af: is iedereen wel echt wie hij of zij beweert te zijn? Is het leven van Paul en Lucie 

echt dat waar ze altijd van gedroomd hebben? Wie liegt en wie spreekt de waarheid? Rest hun nog tijd, 

vlak voor het aanbreken van de winter van hun leven, om geheimen en onuitgesproken, lang 

verdrongen verlangens te durven onthullen?  

 

Regisseur- scenarist Philippe Claudel lijkt met zijn nieuwste prent ‘Avant l'hiver’ ( na ‘Il y a 

longtemps que je t’aime’ en ‘Tous les Soleils’ ) te refereren naar de filmwereld van Claude Chabrol. 

Maar Claudel maakt er ook nog een thriller en een melodrama van. Hij brengt stijlvol, op een met 

opera gevoede soundtrack en dankzij sterke vertolkingen, het ene geheimzinnige voorval na het andere 

tot hij in het laatste deel de ware aard van het mysterie prijsgeeft.  

‘Avant l’Hiver ‘wordt gedragen door een charismatische cast en kent een aantal roerende scènes. Het 

sterke einde en vooral de bijbehorende soundtrack, zullen velen kippenvel bezorgen. 

 

Laatste film van Kristin Scott Thomas 
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