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Tijdens een voetbalwedstrijd gedurende de middagpauze valt de 
jonge Jamie op de grond. Ernstig verwond blijft de knaap roerloos 
liggen. De omstanders zijn in paniek. Een ambulance brengt hem 
naar het ziekenhuis waar hij even later bezwijkt.  

Wat is er gebeurd? Aanvankelijk lijkt de dood van de jongen een 
jammerlijk ongeluk. Was het een fataal ongeluk of heeft iemand 
Jamie een ongelukkige klap verkocht? Wie hield er toezicht? Wie 
is getuige? Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid?  
Vanuit diverse invalshoeken gaat de regisseur op zoek naar de 
omstandigheden. Maar die blijken een verward kluwen van  
dubbele agenda’s, persoonlijke vetes, achtergehouden feiten, 
vage veronderstellingen en leugens. Of spelen politieke 
tegenstellingen een rol? Langzaam doorprikt hij de façade van het 
hele gebeuren. Het zijn de verdedigingsmechanismen en de 
acties- of het gebrek daaraan- van de personages die Haugeruds 
echte onderwerp worden. Hoe gaan de verschillende mensen om 
met groepsdruk en onverwachte calamiteiten? Wat als er een 

conflict ontstaat tussen de menselijke behoeften en emoties enerzijds  en de regels die de 
samenleving en meer in het bijzonder een onderwijsinstelling opgelegd worden?  
Uiteindelijk moet de vader van Jamie zijn rouw verwerken, nu hij na zijn vrouw ook zijn zoon 
verliest. Hoe kijkt hij naar de dader?  
‘Barn’ is een diepmenselijke, intense en perfect uitgebalanceerde tragedie met sociale en 
politieke resonanties die drama met humor combineert.  

Beklemmende film over de nasleep van een dramatische gebeurtenis.  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