
THE PEANUT BUTTER FALCON 
Publieksprijs South by Southwest en Deauville Film Festival  

Dit is het komische en hartverwarmende debuut van Tyler Nilson 
en Mike Schwartz. 
Zij ontmoetten Zack Gottsagen, een jongeman met Down, 
tijdens een kamp voor andersvalide kunstenaars en besloten 
hem de spil te maken van hun eerste langspeelfilm. Voor hun 
verhaal lieten ze zich grofweg inspireren door de avonturen van 
Huckleberry Finn en maakten er een moderne roadmovie van. 
Zak heeft geen familie en leeft gedwongen in een home, onder 
de goede zorgen van Eleanor. Hij heeft één grote droom: 
professioneel bokser worden, zoals zijn grote idool Salt Water 
Redneck. Met behulp van zijn kamergenoot Carl loopt hij op een 
avond weg. Tijdens zijn ontsnapping ontmoet hij de 
voortvluchtige Tyler, een outlaw uit North Carolina. Samen rijden 
ze naar Florida en beleven onderweg  allerhande avonturen, het 
ene al wilder dan het andere. Wanneer een  uitzinnige Eleanor 
hen vindt, kunnen ze haar overtuigen mee in hun avontuur te 
stappen. 
 

‘The Peanut Butter Falcon’ is een buddyfilm in een speciale setting, bijna een realistische fabel.  
Shia Labeouf zet een prachtige vertolking neer als Tyler en Eleanor wordt vertolkt Dakota 
Johnson. Voeg daarbij nog de leuke bijrollen van Thomas Haden Church en Bruce Dern 
(kamergenoot Carl) en je hebt een uitstekende ensemblecast. Met uitzondering van de grote 
namen, wordt de film gedragen door niet-professionele acteurs of locals. Deze publiekslieveling 
in de trend van ‘Forrest Gump’ werd geproduceerd door producers die reeds verantwoordelijk 
voor het bijzondere ‘Little Miss Sunshine’ dat eerder al werd vertoond in onze filmclub. 

Hartverwarmende indie-roadmovie in het spoor van Mark Twain

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  12 DECEMBER 2019 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Tyler Nilson, Michael Schwartz  
Scenario                    Tyler Nilson, Michael Schwartz  
Fotografie                     Nigel Bluck                              
Muziek                           Jonathan Sadoff, Zachary Dawes, Noam Pilekny 
Cast                               Zack Gottsagen, Shia La Beouf, Dakota Johnson 
Duur                              97 min 
Taal                                Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019                              Verenigde Staten 


