
NOBODY HAS TO KNOW            
Silver Hugo, Best Actor, Best Actress, 2021 Chicago International Film Festival  

Niet bij iedereen doet de naam Bouli Lanners een belletje rinkelen. 
Toch is de acteercarrière van deze Luikse acteur, ronduit 
indrukwekkend (‘Tueurs’, ‘Effacer l’Historique’, ‘De Patrick’). Ook als 
regisseur van kort- en langspeelfilms heeft Lanners zijn talent 
reeds getoond. Het leverde hem een selectie voor Cannes en een 
Césarnominatie voor beste buitenlandse film op. Voor ‘Nobody Has 
to Know’ schreef hij het scenario, tekende voor de regie en speelt 
hij nog eens de hoofdrol.  Zijn tegenspeelster is de fantastische 
actrice, Michelle Fairley (‘Game of Thrones’, ‘Gangs of Londen’ en 
‘Suits’), die ook haar strepen verdiende op de planken.  Beiden 
waren te gast op het recentste FFO om deze film te promoten en 
kregen hun ster op de zeedijk.  

Wanneer de Belgische boerenknecht Phil, die zijn land inruilde voor 
het ruige afgelegen Schotse eiland Lewis, een beroerte krijgt, wordt 
hij naar het ziekenhuis afgevoerd. Mill ie, makelaar en 
boerendochter, bij wie Phil werkt,  is lid van een kleine protestantse 

kerkgemeenschap, maar lijkt een buitenstaander voor haar eigen gemeenschap. Bij zijn 
terugkeer uit het ziekenhuis lijdt Phil aan geheugenverlies. Millie vertelt hem dat ze heimelijke 
minnaars waren. Beiden vinden de passie terug en stilaan hervatten ze het normale leven. Maar 
wat als hij zijn geheugen terugkrijgt?  

Hoewel de plot vol onthullingen en wendingen zit, behoudt hij zijn geloofwaardigheid door de 
oprechtheid van de filmmakers en de overtuigende acteerprestaties. Dat beiden hier vijftigers 
zijn, maakt het verhaal misschien nog aangrijpender.  
De adembenemende cinematografie van Frank Van Den Eeden draagt bij tot de melancholische 
sfeer en de close-ups zeggen vaak meer dan de dialogen. 

Heerlijk liefdesverhaal over twee vijftigers op een afgelegen Schots eiland.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 19 MEI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Bouli Lanners, Tim Mielants     
Scenario            Bouli Lanners  
Fotografie           Frank Van Den Eeden                  
Muziek  Marc Bastien          
Cast                    Bouli Lanners, Michelle Fairley, Cal Mac Aninch, e.a. 
Duur                     90 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019   België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk 
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