
HORS NORMES 
Beste Film op het Internationale Film Festival van San Sebastian 2019 

Bruno en Malik zijn twee goede vrienden die zich met hart en ziel 
inzetten voor jongeren met zwaar autisme. Zonder dit 
idealistisch tweetal hebben die geen plaats in de samenleving. Al 
20 jaar runt Bruno een krap opvangcentrum voor zulke kinderen 
die nergens anders terecht kunnen. Op het moment dat ouders 
en zorginstellingen ten einde raad zijn, zorgt hij ervoor dat ze 
een thuis hebben. Malek van zijn kant leidt met zijn organisatie 
adolescenten op uit moeilijke achterbuurten van Parijs zodat ze 
deze kinderen kunnen begeleiden. In hun samenwerking worden 
Bruno en Malik met humoristische situaties geconfronteerd en 
ontstaan er bijzondere vriendschappen. Maar op een dag wordt 
Bruno’s instelling met sluiting bedreigd omdat ze niet meer aan 
de regels zou voldoen. Bruno zet echter in zijn kantoor de twee 
inspecteurs die op bezoek komen kordaat op hun plaats door hen 
met veel temperament de foto’s van enkele van de autistische 
jongeren te tonen die nu gelukkig zijn en de vraag te stellen wat 
er met hen moet gebeuren. 

Het uit het leven gegrepen verhaal is sterk geïnspireerd door het leven van twee mannen, 
Stéphane Benhamou en Daoud Tatou, die elk een vereniging runden die zich toelegt op het 
helpen van jonge autistische mensen die het systeem niet aankan. “Hors Normes”  brengt een 
positieve boodschap op een luchtige en hartverwarmende wijze. De film is vakkundig in beeld 
gebracht door Olivier Nakache en Éric Toledano, de makers van het schitterende “Intouchables”. 
Vincent Cassel en Reda Kateb zijn ijzersterk in hun rol. Hun interactie met de autistische 
kinderen die zichzelf spelen is aandoenlijk en heel geloofwaardig. Veel kijkers zullen betoverd 
worden door de ontwapenende charme die “Hors Normes“ bij vlagen uitstraalt. 

Een frisse film met de nodige humor over je goed voelen in een zorgsamenleving. 
Gevoelig, maar niet sentimenteel en ontzaglijk charmant.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  19 MAART 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie   Olivier Nakache, Éric Toledano 
Scenario          Olivier Nakache, Éric Toledano 
Fotografie            Antoine Sanier  
Muziek  Grandbrothers  
Cast   Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, e.a. 
Duur                    114 min 
Taal    Frans / Nederlands ondertiteld  
2019   Frankrijk 
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