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Nominatie WAFCA Award en Teen Choice Award 

2009 

Sam Mendes debuteerde in 1999 met het meesterlijke 

American Beauty, bracht ons daarna Jarhead en 

Revolutionary Road en verrast ons ditmaal met een 

hartverwarmende roadmovie die in een veel 

optimistischer en speelser sfeer baadt. Het verhaal gaat 

over Burt en Verona, een modaal en ongehuwd koppel 

dat in vele opzichten elkaars tegenpool vormt. Verona 

verwacht binnenkort een dochter. Hij houdt van zijn 

leven als bohémien, zij wil meer houvast en structuur in 

hun leven en is van oordeel dat je een kind niet kunt 

opvoeden in een rommelig chalet als het hunne. 

Wanneer blijkt dat Burts ouders niet eens van plan zijn 

om de geboorte van hun kleinkind af te wachten, maar 

liever voor twee jaar naar België verhuizen, is er niets 

dat de jongelui nog bindt aan Colorado en dus besluiten 

ze de laatste maanden van de zwangerschap op bezoek te 

gaan bij vrienden in alle uithoeken van Amerika en 

Canada om een geschikte plek te vinden voor de 

gezinsuitbreiding. De landschappen van Canada, 

Arizona, Colorado, Wisconsin en Florida wisselen af 

met de ironische observatie van onderwerpen als het 

huwelijk, de opvoeding, het ouderschap en het 

gezinsleven in de States. De mooie ballades van 

folkzanger Alexi Murdoch leggen een bijzonder 

gevoelige rode draad doorheen de diverse episodes. 

Mendes toont zich zoals steeds een ware meester in het 

kadreren; bij het camerawerk van Ellen Kuras zou je 

elke shot zo willen inlijsten. Een film over twee mensen 

die stapelgek zijn op elkaar, het vormt een ware 

verademing in tijden waarin de wereld vrijwel 

uitsluitend door een zwarte bril wordt bekeken, en 

bovendien komt het heel realistisch over. (M.W.) Een 

charmante tragikomedie!  
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