
RIDERS OF JUSTICE 
Deense Film Awards, Beste Internationale Film Florida 2021  

Anders Thomas Jensen is vooral bekend voor de film ‘Adam’s 
Apples’, waarin een veroordeelde neonazi tijdens zijn taakstraf in 
een kerk botst met de blindelings toegewijde dominee. Met deze 
zwarte komedie/psychologische thriller levert hij opnieuw een 
eigenzinnige en ijzersterke film af.  

Markus is een soldaat die vaak in het buitenland op missie is. 
Nadat zijn vrouw omkwam bij een treinongeluk, keert hij uit 
Afghanistan terug naar huis naar zijn tienerdochter Mathilde. Otto, 
die de ramp overleefde, vertelt Markus dat hij twijfelt of het om 
een ongeluk ging. Bij de ontploffing kwam immers een belangrijke 
getuige tegen de beruchte motorbende Riders of Justice om. En 
dat kan geen toeval zijn.  Samen met zijn vrienden besluiten ze 
om de waarheid te achterhalen en wraak te nemen op de Riders. 

Mads Mikkelsen speelt een opmerkelijke hoofdrol als militair met 
een beperkt EQ, die zijn emoties enkel met klappen kan uiten. Je 
zult hem ongetwijfeld herkennen van zijn knappe prestaties in 

‘Drunk’ en ‘Jagten’ (goed voor een Oscar) die door ons publiek fel gewaardeerd werden. Nikolaj 
Lie Kaas zet een ontroerende vertolking neer van nerdy data-analist, terwijl Nicolas Bro en Lars 
Brygmann voor het komische gedeelte instaan als zijn extravagante bondgenoten Emmenthaler 
en Lennart.  

‘Riders of Justice’ is een verhaal over wraak. Het is gewelddadig en bevat veel actie maar ook 
veel humor. Een verhaal ook over warmte, liefde en de alternatieve familieband binnen dit 
vreemde viertal, aangevuld met Mathilde.  
De toon is trouw aan de regio waar hij vandaan komt, want deze film is een  typisch staaltje 
Deense cinema, eigenzinnig en onconventioneel.  

Scandinavische topcinema vol gitzwarte humor. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Anders Thomas Jensen     
Scenario            Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel  
Fotografie           Kasper Tuxen                   
Muziek  Jeppe Kaas          
Cast                    Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg 
Duur                    116 min 
Taal   Deens, Arabisch / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Denemarken, Zweden, Finland 
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