
SPEAK NO EVIL  
Beste Film op Bucheon IFF, Nominaties in Sitges, Munchen, Sundance  en Seattle 

Christian Tafdrup verwierf bekendheid met ‘After the Wedding’ 
waarin hij samen met Mads Mikkelsen de hoofdrol speelde. Deze 
keer neemt hij zelf de regie in handen en schreef ook het scenario 
van dit nagelbijtend horrordrama waarin een zacht, sociaal en 
ethisch bewuste gezin het opneemt tegen zijn tegenpool.  

Tijdens hun vakantie in Toscane maken Bjørn en Louise, een Deens 
echtpaar en hun dochter Agnes, kennis met het Nederlandse koppel 
Patrick en Karin met hun zoontje Abel dat niet kan praten. Terug 
thuis in Denemarken, ontvangen ze een uitnodiging voor een 
weekendreünie in Nederland onder vrienden. Het gastgezin blijkt 
grondig te verschillen van het relaxte stel dat ze in Italië hebben 
ontmoet. Vanaf het begin worden al dan niet op subtiele manier 
onschuldig lijkende voorwerpen en situaties opgevoerd waarbij de 
tolerantie en beleefdheid  van de genodigden danig op de proef 
gesteld worden. De vreemde en onprettige gebeurtenissen 

escaleren langzaam tot angstaanjagende vijandigheid. Om wie het hier draait, laten we in het 
midden, maar de onbehaaglijkheid voel je ook al door de onheilspellende muziek.   

Tafdrup heeft niet alleen een sterk scenario geschreven, ook zijn regie is uitstekend. Iedereen 
speelt overtuigend en met grote inzet de echt moeilijke karakters. Morten Burian is de 
zachtaardige, lichtjes gefrustreerde Deense gezinsvader,  Sidsel Siem Koch, zijn frigide maar 
toch niet ongevoelige echtgenote.  Zij worden gecounterd door de Nederlandse macho leugenaar 
(Fedja van Huêt) en diens partner in crime (Karina Smulders).  

‘Speak No Evil’ is evenzeer een horrorfilm als een familiedrama, vergelijkbaar met de Funny 
Games-films van Michael Haneke of Paul Schraders ‘The Comfort of Strangers’.  

Creepy horror-thriller en familiedrama 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 13 DECEMBER 2022 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie             Christian Tafdrup          
Scenario            Christian Tafdrup, Mads Tafdrup     
Fotografie            Erik Molberg Hansen                   
Muziek                  Sune Kølster      
Cast   Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt, Karina Smulders  
Duur                 97 min 
Taal   Engels, Nederlands en Deens / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Denemarken, Nederland  
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