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Dit pareltje van de Deense filmmaker Jonas Poher Rasmussen werd 
internationaal bejubeld en gelauwerd met 91 awards. Uniek in de 
Oscargeschiedenis, werd ‘Flee’ genomineerd als beste internationale 
film, beste documentaire en beste animatiefilm. Het is Animatie met 
hoofdletter A, in de trant van Ari Folmans ‘Waltz with Bashir’, dat wij 
in 2008 vertoonden. 

Jonas Rasmussen praat in Kopenhagen met een vriend uit zijn 
tienerjaren, een homoseksuele Afghaanse man, die hij Amin Nawabi 
noemt. Met hen beleven we Amins vlucht uit Kabul, nadat zijn vader 
gearresteerd en vervolgens vermoord werd door de moedjahedien. 
We zijn getuige van schrijnende toestanden en de wanhopige 
inspanningen van een ontheemde familie. Amin vertelt hoe zijn 
familie eerst naar Moskou ging met een toeristenvisum, hoe zijn 
oudere broer en twee zussen naar Zweden werden gesmokkeld en 
hoe hij met zijn moeder na een reis door Rusland aan boord ging van 

een bootje over de Oostzee, alleen in een Ests opvangkamp kwam, terug naar Moskou werd 
gestuurd en een ultieme poging ondernam om in Denemarken te belanden met een vitale 
leugen. 

Bovenal is dit buitengewone verhaal een krachtig bewijs van menselijke veerkracht en 
uithoudingsvermogen. “De meeste mensen kunnen het zich niet eens voorstellen wat vluchten 
met je doet, hoe het je relaties met mensen bepaalt en hoe het je van binnen kapot maakt.”, 
zegt Amin, die al zijn trauma’s zelfs geheimhield voor zijn partner Kasper. 

Voor deze internationale coproductie, ging Rasmussen bijzonder origineel tewerk. Hij animeert 
Amin in verschillende vormen en laat hem het verhaal in het Deens vertellen. We zien hem als 
volwassene voor de camera, in animatievorm en in episodes uit zijn huidige leven in 
Denemarken. Rasmussen wisselt digitale animatie af met live-action archiefbeelden en verbindt 
naadloos heden met  verleden. 

 
Hartverscheurend, brandend actueel vluchtelingendrama.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Jonas Poher Rasmussen        
Scenario            Jonas Poher Rasmussen                   
Muziek                 Uno Helmersson   
Cast   Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw  
Duur                 90 min 
Taal   Deens, Engels, Russisch, Zweeds / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                    Denemarken, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, VS, Estland, Finland 
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