
LUNANA - A YAK IN THE CLASSROOM 
Beste Film op diverse filmfestivals, Oscarnominatie Beste Buitenlandse Film 2022 

Bhutan wordt algemeen beschouwd als het gelukkigste land ter 
wereld. Toch verlaten velen hun vaderland om elders het geluk te 
zoeken. Dit is ook het onderwerp van Pawo Choyning Dorji's 
regiedebuut, ‘Lunana – A Yak in the Classroom’.  

Ugyen, een jonge leraar in Thimphu, wil naar Australië emigreren om 
daar een zangcarrière te beginnen. Zijn visumaanvraag is in 
behandeling en precies daarom wordt hij door de overheid 
overgeplaatst naar Lunana, zowat het meest afgelegen Himalayadorp 
van het land. Met tegenzin begint hij zijn lange, moeizame tocht naar 
het Bhutanese noorden.  

Het loopt echter anders. In de Himalaya ontdekt hij de waarde van de 
Buthaanse cultuur. Hij leert hij de mensen en hun verhalen kennen, 
raakt onder de indruk van hun wijsheid, zuiverheid en soberheid, en 
hij krijgt het gevoel dat hij hier eigenlijk niet meer weg wil. Hij wordt 
creatief, ontwikkelt een ambitie om een goede leraar te zijn voor de 

kinderen van de gemeenschap en hen zo veel mogelijk te onderwijzen. Maar dan bereikt een 
brief van zijn beste vriend in Thimphu hem en daarmee het langverwachte visum voor Australië. 

De film geeft inzicht in een archaïsche levenswijze, het eenvoudige leven van de bergbewoners 
en hun eenvoudige geluk.  

Dorji koos heel bewust voor de afgelegen filmlocatie ook al moesten zonnepanelen om 
elektriciteit op te wekken door muilezels aangebracht worden. De crew deelde de ontbering van 
de bevolking omwille van de authenticiteit. Alle dorpelingen worden gespeeld door de inwoners 
van Lunana. Sommigen hadden zelfs nog nooit een camera gezien.   

Het is Dorji’s verdienste: een wereld op het scherm brengen die ver weg is, die je kan leren 
kennen en waarvan je kan leren. 

Een relativerend venster op de wereld ver van ons.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Pawo Choyning Dorji        
Scenario            Pawo Choyning Dorji    
Fotografie            Jigme Tenzing                     
Cast   Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung   
Duur                 110 min 
Taal   Dzongkha en Engels  / Nederlands en Frans ondertiteld 
2019                     Bhutan, China  
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