
DRU(N)K 
Oscar en César voor de Beste Buitenlandse film 2020 

Thomas Vinterberg, regisseur van o.m. het schitterende ‘Festen’ 
en ‘Jagten’ maakte andermaal een pakkende film. 
Als uitgangspunt koos hij voor de stelling van Finn Skarderud, 
een Noorse psychiater en psychotherapeut: “De mens wordt 
geboren met te weinig alcohol in het bloed.”  Een constant 
promillage van 0,5  zou niet alleen prestaties verhogen, maar 
tegelijk voor een roes van gelukzaligheid zorgen. 
  
Nikolaj, Martin, Peter en Tommy zijn vier bevriende collega’s op 
een middelbare school. Ze worstelen met een burn-out en 
midlifecrisis en besluiten de proef op de som te nemen. In het 
weekend en ‘s avonds drinken ze geen druppel alcohol maar 
tijdens hun gewone dagtaak zullen ze altijd licht beneveld zijn. 
Aanvankelijk lijkt de test te werken. Martin verbaast zijn 
echtgenote met zijn herwonnen levenslust, is vlotter in de 
omgang met de studenten en ondervindt opnieuw plezier aan 

het lesgeven. Ook zijn drie kameraden voelen zich herboren. Al gauw ontspoort het experiment 
wanneer het viertal steeds meer drinkt en hun dronken grenzen probeert te verleggen. Na de 
roes komen de demonen van de ontnuchtering. Onvermijdelijk. 

Ondanks de hilarische toestanden gaat ‘Dru(n)k’ veel dieper dan je op het eerste gezicht zou 
denken. De film is aangrijpend, zonder evenwel moraliserend te worden. Het is een intrigerende 
studie over de effecten van de ‘sociale’ drinkcultuur op het dagelijkse leven, maar vooral een 
ode aan het leven. Vinterberg eert zijn 19-jarige dochter Ida, die enkele dagen na de start van 
de opnames om het leven kwam bij een auto-ongeval.  

De vertolking van Mads Mikkelsen, die zich hier ook ontpopt tot een begenadigd danser, is 
ronduit subliem.  

Ongetwijfeld een van de mooiste films van 2020.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021 17.45 EN 20.15

INFO 
Regie    Thomas Vinterberg 
Scenario   Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg 
Fotografie   Sturla Brandth Grøvlen  
Cast    Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe 
Duur    117 min 
Taal    Deens en Zweeds / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020    Denemarken 
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