
LES CYCLADES 
Les Cyclades is een zomerse film van komedieregisseur Marc Fitoussi 
(‘Copacabana’) over de vriendinnen Magali en Blandine. Als tieners 
waren de twee onafscheidelijk, maar daarna verloren ze elkaar uit het 
oog. Dertig jaar later kruisen hun paden opnieuw en proberen ze de 
vriendschap te hernieuwen. Er is echter veel gebeurd in al die tijd. 
Blandine (Olivia Côte) komt net uit een pijnlijke scheiding, ze is 
verzuurd en vereenzaamd. Het is haar zoon die haar aanzet om terug 
contact op te nemen met Magali (Laure Calamy, ‘À plein temps’, ‘Annie 
Colère’) en van het leven te genieten. Op school droomden Magali en 
Blandine van een reis naar de Cycladen, geïnspireerd door de film ‘Le 
Grand Bleu’ van Luc Besson.  

Nu besluiten ze eindelijk om naar de Griekse zon te trekken. Magali, nog 
steeds even levendig, enthousiast en extravert, neemt Blandine op sleeptouw om haar op te vrolijken. 
Als Magali besluit om maar voor een deel van het traject per boot te betalen, begint het al meteen met 
een sisser. De twee vriendinnen hebben niet zo veel meer gemeen als op de middelbare school, ze 
houden er andere ideëen op na en de spanningen lopen op. Magali stelt voor naar het hotel van een 
vriendin te trekken. In Bijou (Kristin Scott Thomas) en haar man, die er nog steeds een hippie-
levensstijl op nahouden, heeft ze bondgenoten om Blandine uit haar comfortzone te halen. Beetje bij 
beetje ontdooit Blandine en begrijpen de vriendinnen elkaar beter…  

Deze komedie wordt gedragen door de knappe vertolkingen van de hoofdactrices. De verrassende rol 
van Kristin Scott Thomas zorgt voor een extra dynamiek. Met de Cycladen als decor waan je je 
bovendien meteen op vakantie. 

Leuke roadmovie over twee tegenpolen!

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 20 APRIL 2023 17:45 & 20:15
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