
FALCON LAKE  
Nominatie Camera d’Or Cannes 2023 en César voor Beste Filmdebuut   

Met deze film maakt de Canadese Charlotte Le Bon haar regiedebuut. 
Als actrice was ze al te zien in ‘Bastille Day’, ‘The Promise’ en als de 
manipulatieve Lola aan de zijde van Veerle Baetens in de populaire tv-
reeks ‘Cheyenne & Lola’. 
Op het eerste gezicht is het een traditioneel coming-of-ageverhaal, 
maar Le Bon baseerde zich op de graphic novel ‘Une Soeur’ van 
Bastien Vivès, waardoor de film een andere dimensie krijgt.  

Tijdens een zomervakantie aan een meer in de provincie Québec, leert 
de stille, dertienjarige Bastien (Joseph Engel) de brutale Chloé (Sara 
Montpetit) kennen, die vier jaar ouder is. Het verschil tussen beiden is 
enorm. Hij begint te puberen en zij is er bijna klaar mee. Toch groeien 
de twee langzaam naar elkaar toe. Ze feesten, hebben plezier, 
drinken, roken. Le Bon schetst de puberteit als een verwarrende 

tussentijd waarin je veel eerste stappen zet en opwinding, onzekerheid en verdriet de hoofdrol 
spelen. Ze benadert een melancholisch verhaal over emotionele onrust en jonge liefde echter 
onsentimenteel. Nevenpersonages maken weinig indruk, misschien om te benadrukken dat 
Bastien alleen oog heeft voor Chloé. Volwassenen zijn vaak afwezig en de jongere broer lijkt aan 
zijn lot overgelaten. Vanaf het begin komen we echter aan de weet dat over het meer een 
spookachtige legende waart en dat is nu eenmaal Chloé’s dada. Dreigende wolken, mooi in beeld 
gebracht door Kristof Brandl en de onheilspellende muziekscore van Shida Shababi laten 
vermoeden dat er iets engs zal gebeuren. Dit alles sfeerrijk gefilmd op analoge 16mm en 
gedragen door twee jonge acteurs. Sommigen zien in Joseph Engel al een nieuwe Timothée  
Chalamet in wording.  

Poëtisch en mysterieus coming-of-ageverhaal. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 30 MAART 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Charlotte Le Bon               
Scenario            Charlotte Le Bon, François Choquet naar Bastien Vivès      
Fotografie            Kristof Brandl                          
Muziek                 Shida Shababi       
Cast   Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri        
Duur                 99 min 
Taal   Frans, Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Canada, Frankrijk 
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