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A
ls er één revolutio-
nair is in de
Vlaamse filmwe-
reld, dan is hij het
wel. Hij zou een
walvis vangenmet
een visnetje. Bewe-
gende beelden vangt

hij desnoods met een gsm. Niets houdt
hem tegen. Is er geen geld, dan draait
hij toch. De wereld wacht ook niet met
draaien tot de nodige subsidieformulie-
ren zijn ingevuld. Eigenlijk doet hij wat
de punkers destijds met de muziek
deden: tot de essentie teruggaan. En
veel lawaai maken. Dat het kan op die
manier bewijst hij meer dan ooit met
Booster, een hippe en tegelijk ontroe-
rende prent die jong en oudmoet kun-
nen aanspreken. Bugdet: 100.000 euro,
een tiende van wat een andere kleine
Vlaamse film kost.
Verwacht geen cinematografisch

meesterwerk – zelfsmirakels hebben
hunbeperkingen –maarwel een pak-
kende en goed geacteerde filmdie ergens
over gaat: pestgedrag ende pijnlijke
gevolgen van een verkeersongeluk voor
hendie achterblijven.Maar het gaat ook
over liefde en verliefdheid. Over het
jonge uitschot dat in Brussel de straten
onveiligmaakt. En over veelmeer.

Ief de chief
“De auteurs vanhet boekWolken en een
beetje regenhadden geld gekregen van
het BrusselsGewest omeen filmproject
op poten te zetten,maar datwas zowei-
nig dat ze alleen bijmij terecht konden,”
vertelt hij lachend op een terras bij de
Sint-Gorikshallen. Ik heb dat boek gele-
zen en ikmoest onmiddellijk denken aan
mijn goeie vriend IefDesseyn. Omwille
vanhemhad ik geen keuze, ikmoest
gewoon iets doenmet dat project.
“Iefwas de founding father vande

ClaxonUnited kliek, een regisseurscol-
lectiefwaar naast ikzelf ookMichael
Roskam,HansVanNuffel, Roel
Mondelaers, Raf Reyntjens, JulieDe
Clercq enHansVercauter deel vanuit-
maakten. Binnenkort zal elk lid vande
groep een langspeelfilmgedraaid heb-
ben. Terwijlwe gewoon goeie vrienden
warendie samenpinten gingendrinken
in de buurt, in deRoskam, deArchiduc

endeDaringman. Er is veel alcohol en
positieve energie gevloeid. Eigenlijk
zatenwemekaar voortdurend te pushen.
“Ende grotemotor achter die bende,

demandie ons alleen samenhield,was
Ief Desseyn. Die zat in een rolstoel als
gevolg van een verkeersongeluk. Opde
plekwaar er een bout in zijn rug zat,
kreeg hij op een gegevenmomentweer
gevoel,maar hij had er ook ongelofelijk
veel pijn.Hij heeft een aantal operaties
ondergaan,maar die zijn allemaalmis-
lukt enhelaas is hij, een jaar of zeven
geleden alweer, uiteindelijk overleden.
“Michael Roskamheeft hemmooi

geëerdmetRundskop. Op de aftiteling
staat: Inmemory of Ief Desseyn. Ief heeft
voorMichael echt veel betekend.
Michael had een idee voor een stripver-
haal op papier gezet enhetwas Ief die
hemzei : ‘Waarommaak je daar geen
kortfilm van?’ Dat is uiteindelijkHaun
geworden, zijn eerste kortfilm.
Geproduceerd door Ief. En ook opCarlo
draagt hij nog een titel als producer.
Toen Ief stierf, ben ik gestoptmet Claxon
United. Ikweet nietwat de kronkel in
mijn hoofdwas,maar zonder Ief hoefde
het voormij nietmeer.Maarwe zijn nog
altijd goeie vriendendiemekaarswerk in
het ooghouden enmekaar op eenposi-
tievemanier blijven stimuleren.”

Het verdriet van Joke
De jongens die Lambo tijdens de opna-
men vanBooster voor zijn camera
haalde,waren allemaal pubers. Ze spe-
len jongemarginalen. Geenhopeloze
gevallen. Voor een deel zijn ze nog onbe-
schreven bladen.Maar niettemin zijn het
ettertjes.
Lambo: “Wehadden een schitterende

cast. En die hebbenwe grotendeels te
danken aanFrederikeMigom, die al
jarenmet jeugdcasting bezig is. Ze speelt
zelf ookmee in de film. Tijdens de cas-
ting liet ze die jongerenhele scènes spe-
len. Alleen zo kun je zien of ze de nuan-
ces aankunnen. Sommige jongeren
kunnen vlotmet tekst om,maar als je ze
vraagt omvan gemoedstemming tewis-
selen, dan zie je niets gebeuren.
“Alle jongerenmetwiewij gewerkt

hebben, kunnen acteren. Je ziet ophun
gezichtenwat ze voelen. Echt straf. Ik
denk ook dat zemijnmanier vanwerken
heel aangenaamvonden.Alles draaide
omhet spelplezier. En ik liet zemeeden-

afgelopen december
begon Daniel Lambo
aan de opname van
Booster, met vooral
pubers in de
hoofdrollen en een
intense Joke Devynck
als moeder van een
verkeersslachtoffer.
vier maanden later is
de film te zien in meer
dan veertig zalen.
‘toen ik het boek las,
had ik geen keuze.
Ik moest het doen.’
Kurt vandemaele

Daniel Lambomaakte met ‘Booster

‘Somsmoet
deemotiegewoon
opdatdoek.
Gewoonfilmen.
Dat trekkenen
sleuren,dossiers
maken,dat is
zovermoeiend’

l Lambo: ‘Mensen die niet geloven
in de digitale revolutie, zijn fossielen
van de cinema. Ze kunnenmaar
beterwennen aan de veranderingen.’
© tIm DIrven

Nuhet Sportpaleis je ditweekend
tochniet loslaat op jeBelgische fans,
schrijf ik jemaar eenbrief. Jebent
geenaanhanger vanbelerende
schrijfsels, datmoest ik samenmet
SinéadO’Connorondervinden.Na '-
‘WreckingBall’, de videowaarin jij
naakt opeen lodenbal schommelt,
schreef zij je eenmoederlijkepreek.
Jij lachtedewoordenvandieoude
verganeglorieweg, onaantastbaar.
Maardezebrief is anders,Miley,

want ikbeneengeneratiegenoot en
begrijpmisschienbeterdande
Sinéadsvandewereldwaaromje zo
graaguit deklerengaat.
Jij benthet levendebewijs datwe

metenmet tweematenengewich-
ten.WaarommagBeyoncéwel zwe-
terigopeen stoelhangen tijdensde
Grammy’s en jij niet twerkenopde
VMA’s?Het antwoord laat zich
raden.Niet eens zo langgeledenwas
jij immersAmerika’s sweetheart. In
2008zat je als snoezige vijftienjarige
te giechelenwanneerpresentators je
vroegennaar je eerste vriendje. “Hij
is eenchristenendat vind ik leuk”,
zei je tijdensdeEllenDegeneres
Show. “Aaaaaaw”, deedhet
publiek vertederd.
Op je veertiendeal

een superster, bij het
jongevolkje
bekendals
Hannah
Montana.
Dit schizo-
freneperso-
nagekwamuit
dehoedvan
DisneyChannel,
overdageen typi-
scheAmerikaanse
tiener, ’s nachts een
rockster. PapaBilly
RayCyrus, de country-
zanger, zaghetmet lede
ogenaan.Hijwou liever
niet dat zijnkleinemeisje
een sterwerd.Denatie,
daarentegen, sloot jouw
prille talentje inhaar
armen.
Toen jegingpuberen,

kreeg jegenoegvandie
goodie goodgirl.
Paparazzi volgden je
vanafdat je eenvoet
uitdedeurzette en
plotsdokenerbeelden
opvanAmerika’sprinsesje ter-
wijl zeaaneenglazenpijpvolmari-
huana lurkte. Jeverontschuldigde je
tegenover je fans, ongetwijfeldopge-
legddoorDisney,wanteenpaar
maanden laterverscheen jehalf ont-
kleedopeenportret van fotografe
AnnieLeibovitz.Disney freakte,maar
laatonseerlijk zijn,wedoenallemaal
wel eensdommedingen. Jij had
gewoonhetongelukdatAmerika
smuldevan jeexperimenten.

Middelvinger
HannahMontanamoest dooden
daar zou jepersoonlijk voor zor-
gen.Met jenummer ‘Can’t Be
Tamed’ gaf jehaar een schop
voordekont, ‘WeCan’t Stop’
was eenuitgestokenmiddel-
vinger en samenmetRobin
Thickedeed jehet
Disneymeisje tijdens je veel-
besprokenoptredenvande
VMA’s finaal dedasom.Brave
Amerikanenvoorhunbuis
bedektendeogenvanhun
kroost toen jij eenerggrafi-

schedemonstratie vanhetwoord
‘twerken’ gaf.
Datmannen je toeneenstoot von-

den, verbaasdeme. Ikmoest vooral
slikken, omdat ik je ophitsende
gedragherkende. Ik zag slechts een
meisjedatuitvoerdewathaar
geleerdwas.Want zoals jij daarmet
jebillen tegendie twaalf jaaroudere
manstond tewrijven, zodanst onze
generatie. Ikwas tien toenBritney
zich ineenzweterige video tegeneen
danser schuurdeen ‘Slave4U’, zong.
Elf toenChristinaAguilera in ‘Dirrty’
overhaarkruis streek ineenboks-
ringvolhalfnaaktemannen.De
internetverbindingviel noguitwan-

neerwe telefoonkregenenvan
YouTubewasgeen sprake,maardie
beeldenbereiktenonsenbleven
plakken. Stunteligprobeerden tien-
enelfjarigenoveral terwereld voor
de spiegel dedanspasjesuit.Daarom
kan ik jeniet sexyvinden,Miley. Zie
ik jou, danzie ikdat jongemeisje
terugdiebewegingennabootstwaar-
vanzedebetekenisniet begrijpt.
Ongewild straal jenog steeds
onschulduit. Eenkleinmeisjedat
zichzelfmethaarmama’smake-up
tot straatmadeliefjeheeft opgemaakt.
Overdat optredenopdeVMA’s

sprak je inRollingStonealsofhet een
artistiekeperformancebetrof. “Als ik
sexy zouwillendansen, zou ikbeter
dansen,hetzelfdegeldt voordiedot-
jes inmijnharen, die zijnniet aan-
trekkelijk. Ik speeldemijnalter ego,
eengrote volwassenbaby.”

Dat soortuitsprakenmaken je een
tragischpersonage. Jijwil artiest zijn,
eentjemet controversiële clips en
choquerende statements,maaruit-
eindelijk slinger je al jewerkzelf
kapotdoornaakt opdie lodenbal te
klimmen.Want laat ons eerlijk zijn,
eenmeesterwerk, of zelfs eendege-
lijkehitmetMadonna-alluresheb je
onsnogniet geschonken.
Jepablijft in interviewsmaar

benadrukkenhoegetalenteerdzijn
kleinemeisje is enhij heeft gelijk.
Tegenwoordigbewerktde studio je
stemmet computereffectjes,maar jij
kuntweldegelijk zingen. Ikhoorde je
BobDylancoverenvoorAmnesty
International. Jebrachthetnummer
zonder franjes enbezorgdemevoor
het eerst kippenvel. Even leek je een
oudeziel in een jong lichaam.
Waaromkrijgenwedie versie van

jenooitmeer te zien? Ikweet zeker
dat je geen legedoosbentMiley,
nocheenongeleidprojectiel,maar ik
besef dat er vandaagalhonderden
kleinemeisjes voorde spiegel staan
te twerkenmet tweezieligedotjes in
hunharen.

BesteMiley,

BIJGEDACHTE
M-redactrice Charlotte Van Hacht schrijft een brief aan haar
leeftijdsgenote Miley Cyrus, die haar optreden in het Sportpaleis
van deze zondag annuleerde wegens een allergische aanval.

‘Zoals jij met je billen
tegen eenman staat
te wrijven, zo danst
onze generatie
nu eenmaal’

Nieuwe poging:
20 juni
miley Cyrus (21) zou mileyCyrus
niet zijn als ze gewoon naar ant-
werpen was gekomen om er een
optreden te geven. en dus annu-
leerde ze het optreden dat mor-
genavond zou plaatsvinden.
Officiële reden: Cyrus recupe-
reert van een allergische aanval
en mag op doktersbevel niet rei-
zen. De zangeres kampt al sinds
midden april met een allergische
reactie op een antibioticum,
maar is nog niet voldoende her-
steld. Op het internet gonst het
ondertussen van de geruchten
dat Cyrus vooral moet afkicken
van een te gretig consumeren
van partydrugs. De fans van
Cyrus zullen hun twerken in de
slaapkamer nog tot 20 juni kun-
nen oefenen.miley Cyrus doet
dan, in volle examenperiode, een
nieuwe poging om hetant-
werpse sportpaleis te laten sto-
men. De tickets voor vanavond
blijven gewoon geldig voor het
nieuwe concert. (JDB)
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ken. Improviseren ook. De vrijheid die ik
voor mezelf opeis, gun ik ook aan men-
sen die met me werken.”

Niet alleen de jongeren hadden daar
deugd van. Ook de volleerde acteurs:
Jurgen Delnaet, die altijd goed is, en Joke
Devynck, die als moeder van een verkeers-
slachtoffer nieuwe diepten in zichzelf ont-
dekt. Lambo: “Ja, ze is intens. Ik voelde bij
haar ook wel een honger om die rol te spe-
len, om er eens goed in te vliegen. Ze heeft
ergens een verdriet gevonden en heeft dat
met ons gedeeld. Haar personage is door-

leefd en echt. Alleen al wat je in haar ogen
kunt lezen …

“Tijdens de research hebben we een
aantal mensen ontmoet die iemand verlo-
ren hadden in een verkeersongeluk of zelf
een lange revalidatieperiode hadden mee-
gemaakt. En je merkte een grote sereniteit
bij een deel van die mensen. Ief had dat
ook. Het lijkt wel alsof ze kracht putten uit
de ellende waar ze doorheen zijn gegaan.

“Andere slachtoffers hebben de pijn
dan wel een plaats gegeven, maar het is
precies alsof er een zenuw is blijven bloot-

liggen. Als je het onderwerp aansnijdt,
welt hun verdriet meteen op. Zo iemand is
het personage van Joke. Je voelt haar
vechten. En dat vind ik sterk, dat ze daarin
geslaagd is. Koppels die een kind verlie-
zen, gaan vaak uiteen. Meestal is de oor-
zaak te vinden bij de verschillende
manier, het andere ritme waarop ze met
de rouw omgaan. De ene wil zijn verdriet
met iedereen delen, de andere schermt
zich af en bouwt thuis een schrijn. En zo
groeien partners uiteen. Ik vind dat Joke
en Jurgen die onderlinge spanning gewel-

dig goed hebben gespeeld.”
Niet alleen de acteurs presteren, ook de

kleine crew levert schitterend werk af.
Cameraman Alexander de Backer of mon-
teur Thijs Hasselman, geen van hen had
ervaring met langspeelfilms. Lambo :
“Neen, maar ik wist dat ze talent hadden.
En de honger om te filmen. Bij zo’n project
zoek je naar bondgenoten die met jou tot
het uiterste willen gaan. Ik had Alexander
de Backer al een paar keer bezig gezien en
het viel mij op dat hij zijn camera vaak uit-
rust met allerlei zelfgemaakte snufjes
waarmee hij dezelfde resultaten behaalde
die anderen slechts bereikten met dure
apparatuur.

“Had hij me gezegd : ‘Ik zal toch een
vrachtwagen licht nodig hebben’, dan had
ik iemand anders gezocht. De mensen die
met mij op de set staan, moeten met me
meedenken. Desnoods filmen we met een
Canon 5D, of met een iPhone of een
smartphone. Maar ze krijgen wel een
loon. Ik zie het geld liever naar mensen
gaan dan naar apparatuur.”

Digitale revolutie
Hoe Daniel Lambo de man geworden is
die hij is, valt vermoedelijk wel uit zijn
geschiedenis te rapen. Maar zijn parcours
schetsen is onbegonnen werk. Daniel
Lamberts – zo heet hij officieel – is niet het
soort mens dat een klassiek cv bijhoudt.
Filmschool heeft hij nooit gevolgd.
Moderne talen wel. “En op mijn zestiende
was ik al toneelstukken aan het schrijven”,
zegt hij. Alles kwam in een stroomversnel-
ling door het tv-werk. Hij belandde in de
jeugdserie Meester, hij begint weer.

Lambo: “Daar zat toen ook Danny
Timmermans in, van W817 en Buiten de
Zone. En met hem een hele kliek uit het
Mechelse. Bart De Pauw rekruteerde de
manschappen voor Buiten de Zone vooral
uit een amateurtheatervereniging in het
Mechelse. We speelden allemaal samen
voetbal in het park en daar bestookten we
mekaar voortdurend met ideeën. Ik dacht
er niet aan om met Bart samen te werken.
Ik wou zelf iets doen, mijn eigen weg gaan.
En doordat ik al snel veel mensen leerde
kennen, gingen er overal deuren open.
Toen ook de alleenheerschappij van de
BRT doorbroken werd, was er werk in
overvloed. Er was ongelooflijk veel vraag
naar content.”

Lambo sleepte schrijfopdrachten voor
Wittekerke in de wacht, trok er met de rug-
zak op uit om het concept van Peking
Express helemaal uit te dokteren en werd
onderweg verliefd op Mongolië, omdat hij
in dat landschap onmogelijk lelijke beel-
den kon schieten.

En voor hij het wist, had hij samen met
kompaan Peter De Maegd een eigen pro-
ductiemaatschappij, Potemkino.
Daarbinnen richtte hij al vlug een aparte
cel op voor het wat meer gedurfde werk:
Lambo Films. Waarmee hij Small Gods
produceerde, de eigenzinnige langspeel-
film van Dimitri Karakatsanis, waarmee
Nicolas Karakatsanis zijn visitekaartje als
Director of Photography afleverde.

Lambo: “Ik ging wel vaker naar festi-
vals, maar opeens stond ik op de rode
loper. En waren er mensen die me op de
schouder tikten. Zo leerde ik op het
Festival van Rotterdam enkele grondleg-
gers kennen van de digitale revolutie. Ik
had vooral contact met Khavn de la Cruz,
uit de Filippijnen. Die heeft wellicht
zeventig langspeelfilms gemaakt. Zoals
Squatterpunk, een film over een klein jon-
getje met een Travis Bicklekapsel, dat in
een krottenwijk van Manilla ronddoolt.

Gefilmd op één dag. En toch goed voor
een selectie voor het Festival van Berlijn.
De soundtrack was niet klaar en Khavn
kon de festivaldirectie overtuigen om zijn
punkband uit Manilla te laten overvliegen
zodat hij de muziek bij zijn film live tij-
dens de projectie kon spelen. Eén keer
praten met zo’n kerel en je bent meteen
verkocht.”

Puur op intuïtie
Het duurde niet lang of Lambo schoot zelf
in actie. Uit noodzaak. Omdat er verhalen
waren die erom smeekten om gedraaid te
worden. Een Venezolaanse vriend wou
iets doen over de Venezolaanse problema-
tiek. Zo ontstond Brusilia. Een film
gemaakt zonder script, zonder plan en
zonder getrainde acteurs. Puur op intuïtie.

Lambo: “Ik had een film gezien van een
van die Mexicaanse regisseurs over pey-
ote, de hallucinerende cactus. Dat was
mijn inspiratie. En opeens had ik een
selectie voor het Festival van Locarno. Een
invitatie met alles erop en eraan, terwijl
die film echt nul euro had gekost. Ik
werkte met een camera die ik niet kende,
er zaten overbelichte stukken in en eigen-
lijk was het één lange zoektocht.”

“Maar ik heb die directheid, die vrijheid
nodig. Die ongebondenheid. Een hele
goeie vriend van mij is Vadim Vosters, de
kunstschilder. Ik zit vaak bij hem in zijn
atelier en het gebeurt vaak dat hij niet
tegen te houden is en moet beginnen
schilderen. Wel, dat heb ik ook. Soms
moet die emotie gewoon op dat doek.
Gewoon filmen. Dat trekken en sleuren,
dossiers maken, dat is zo vermoeiend. En
je ziet het ook aan bepaalde regisseurs.
Als ze het scenario waar ze drie jaar of
langer aan gewerkt hebben, door het VAF
wordt afgekeurd, dan ligt hun droom aan
diggelen.

“Die sleur, die frustratie draag ik niet meer
mee. Dat is echt te danken aan die kunst-
schilder en aan de digitale revolutie, die
voor mij een democratisering teweeg heb-
ben gebracht: iedereen kan een film
maken. Maar je moet het willen doen.
Mensen die niet geloven in de digitale
revolutie, zijn volgens mij fossielen van de
cinema. Ze kunnen maar beter wennen
aan de veranderingen. Want er zullen vast
en zeker nog camera’s op de markt komen
die een regisseur in staat zullen stellen om
in zijn eentje een film te draaien.”

Filmen op gsm
In zijn eentje een film maken, dat heeft hij
ook al gedaan, met Dry Branches of Iran.
Omdat het zo clandestien moest, gedraaid
op gsm’s. Lambo: “Het was de tijd van de
Groene Revolutie in Iran. Waar de men-
sen op straat kwamen tegen de verkie-
zingsoverwinning van Mahmoud
Ahmadinejad. Er was geen tijd om te
wachten. Veel mensen zeggen: ‘Hij denkt
niet na, schiet altijd zo snel in actie.’ Maar
het is niet dat ik zomaar eender wat ga fil-
men. Er is altijd wel een noodzaak. Het
doel is groter dan zomaar een filmpje te
maken. Mijn sociale engagement is mijn
motor.”

Op dat vlak was de ervaring van Los
Flamencos misschien ook wel een lesje.
Lowbudget naar filmnormen, bigbudget
voor Lambo, misschien zelfs te groot.
Lambo: “Ja, toch ook weer zo’n soort eyeo-
pener, dat ik een stuk die kloten of rauw-
heid verloor, doordat ik plots moest gaan
samenwerken, communiceren en delege-
ren. Ik heb me wellicht te veel laten stu-
ren. Ik denk dat ik beter tot mijn recht
kom als ik gewoon mijn zin mag doen. Ik
heb het liever ruig en rauw. Als het te
gepolijst moet, dan verlies ik mijn eigen-
heid.”
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r’ een film over Brusselse straatcultuur, verliefdheid en nog veel meer

‘Mijn sociale
engagement
is mijn motor’

‘Ikhebhet liever
ruigenrauw.
Alshet tegepolijst
moet,danverlies
ikmijneigenheid’

Daniel Lambo
(°1968)
Regisseur, producent,
scenarist

2014 Booster
2013 Los Flamencos
2012 Dry Branches of Iran
2010 Duts (6 episodes)
2009Miss Homeless
2008 Brusilia
2002 Dju!

Booster is geen cinematografisch
meesterwerk,maarwel een
pakkende en goed geacteerde film
die ergens over gaat. © JEKINO


