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Op vrijdag 6 september opent de nieuwste langspeelfilm van Daniel Lambo, 
‘Los Flamencos’, de zevende editie van het Filmfestival Oostende in aanwe-
zigheid van cast en crew (zie ook p. 9). ‘Los Flamencos’ is een verrassende 
komedie over het leven, de dood en drie broers op zoek naar wat geluk. 
Met zijn films wil Daniel niet alleen zijn boodschap en visie op de wereld 
overbrengen, maar wil hij ook een impact hebben op zijn publiek. 

De omschrijving van de film is alvast veelbelovend: "De drie stokoude gebroe-
ders Fleminckx (Herwig Ilegems, Peter Van den Eede, Mark Verstraete) - in hun 
jonge jaren de schrik van Turnhout - zitten op het einde van hun leven financieel 
aan de grond. Raoul, de man met het plan, overtuigt zijn twee broers nog één 
grote slag te slaan: de kluis van een bank openbreken via de aanpalende woning... 
een begrafenisonderneming. Maar de dementerende César die vroeger altijd de 
vluchtauto’s bestuurde, krijgt nu amper nog een schommelstoel in gang. En de 
stomme Pé draagt nu pampers en zonder zijn tanden lijkt hij weer klaar voor 
borstvoeding. Zijn deze krasse knarren op krukken en steunzolen nog wel in staat 
een bank te kraken? En vinden ze elk wat ze echt zoeken - de verloren liefde, een 
eigen stem of simpelweg een waardig leven - wel in de bankkluis?" 

Naast de drie hoofdrolspelers bestaat de cast verder nog uit: Koen De Bouw, 
Jonas Van Geel, Sien Eggers, Philippe Geubels, Ben Segers, Iwein Segers en 
Kim Hertogs. Je merkt het al, heel wat komisch Vlaams toptalent passeert 
de revue!

Daniel Lambo, bekend van ‘Dry Branches of Iran’ en ‘Traumland’: “Ik ben van 
nature uit een nogal activistisch persoon met heel wat visies op bepaalde zaken. 

Los Flamencos
Een film van Daniel Lambo

Eentje daarvan is dat ik absoluut geen grote voorstander 
ben van de ‘glorification of violence’, het verheerlijken van 
geweld in films. Als ik films zie waar voortdurend met 
wapens wordt gewapperd, zoals bijvoorbeeld films van 
Quentin Tarantino of Guy Ritchie, brengt dat bij mij altijd 
een komische reactie teweeg. Dat inspireerde me dan ook 
om een komische misdaadfilm te maken, waarin dergelijke 
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films in het absurde worden getrokken. Ik speel eigenlijk met alle ingrediënten uit 
de gemiddelde misdaadfilm, maar op een heel andere manier.”

Het idee van de film was net als de zoektocht naar de titel, heel eenvoudig 
voor de regisseur. “Ik ben altijd al een enorme fan geweest van Mexico en koos er 
dan ook voor om dat Mexicaanse gegeven in mijn film te verwerken. De drie broers 
doen een bankoverval om in Mexico te kunnen geraken, waar ze aangesproken 
worden als ‘Los Flamencos’, het Spaans voor Vlamingen.”

Als decor voor de film werd gekozen voor Turnhout, een suggestie van 
Herwig Ilegems, die al van vrij vroeg betrokken was bij het script. “Herwig 
stelde voor om de film op te nemen in een stadje met westernallures, een stad 
die, net zoals Ieper bijvoorbeeld, veraf gelegen is, zowat de Belgische Far West, al 
is het in dit geval meer Far East. We zochten een ietwat geïsoleerde stad, met een 
eigen microklimaat, taal en cultuur, die niet te groot was. Bovendien gingen mijn 
vorige films altijd in première op het filmfestival Open Doek in Turnhout (sinds dit 
jaar MOOOV), waardoor er al heel wat connecties waren. Turnhout reageerde dan 
ook heel snel op onze vraag tot een samenwerking en bood heel wat logistieke 
steun. Als stad geeft ze echt kleur aan de film, mede ook door het heerlijk komisch 
Kempisch taaltje.”

Opvallend is dat Daniel opnieuw enkele rollen weggeeft aan oude bekenden 
uit zijn films, waaronder Iwein Segers en Herwig Ilegems. “In de films waren 
er een aantal rollen waarvoor ik meteen een acteur in gedachten had. Ik paste de 
rol dan ook zodanig aan dat het perfect aansloot bij de acteur in kwestie, bijvoor-
beeld Iwein. Maar ook voor de rol van Philippe Geubels had ik hem al vrij snel in 
gedachten. Van enkele andere rollen was ik niet meteen zeker. Ik was wel vrij zeker 

dat Herwig zou meespelen, maar welke rol wist ik nog niet 
precies. Toen Peter Van den Eede ja zei, begon ik met de 
rollen te schuiven en viel alles op zijn plaats.”

De film focust op drie mannen die de dood in de ogen 
kijken. Toch is de film niet zwaarmoedig geworden. 
Daniel haalde dan ook inspiratie bij het Mexicaanse 
‘Día de los Muertos’, een feest- en herdenkingsdag van 
de doden, dat elk jaar plaatsvindt in november en dat 
in Amerika uitgroeide tot Halloween. “In bepaalde 
streken van Mexico vindt dit festival nog steeds drie dagen 
lang plaats. Het is een heel mooi en ontroerend gebeuren 
waarbij de dood omarmd wordt. Kerkhoven worden ver-
sierd met ontelbaar veel bloemen en kaarsen, een bijzon-
der spectaculair zicht, zeker in combinatie met de muziek, 
dans en zang die plaatsvinden op het kerkhof. Zij kijken 
echt anders aan tegen de dood, en dat inspireerde me 
wel. We gingen dan ook vorig jaar filmen in Mexico tijdens 
het feest en namen dit ook mee op in de film. Iedereen die 
de film zal zien in Vlaanderen, gaat ongetwijfeld verbaasd 
zijn over hoe men in Mexico omgaat met de dood. Maar 
het is gewoon een deel van het leven.”

Heeft hij dan geen schrik dat zijn film spottend zal 
overkomen ten aanzien van ouderen? “Helemaal niet, 
de drie broers komen net heel jeugdig en levendig over. 
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Uiteraard schort er hier en daar wel wat, maar verder lijken ze nog tieners te zijn. 
Het lijkt zelfs alsof ze niets zijn veranderd sinds hun kindertijd.”

Drijfveren en passies

De rode draad doorheen Daniel Lambo’s werk, is dat hij verhalen vertelt die 
vertrekken vanuit de ‘underdog’. Daklozen, Iraanse kunstenaars, de crapu-
leuze gebroeders Fleminckx, etc. behoren allemaal tot deze categorie. “Los 
Flamencos is dit jaar eigenlijk ook zelf de underdog. Want de film komt uit omringd 
door die van Jan Verheyen, Dominique Deruddere en Stijn Coninx.”

Daarnaast heeft de regisseur nog twee andere belangrijke drijfveren: kome-
die en activisme. “Ik maak graag komedie en kom er dan ook altijd in terecht, 
ongeacht het onderwerp van mijn film. Ik heb ook eens wat rondgezocht op het 
internet en stootte toen op ‘nucleus accumbens’, een gebied in de hersenen dat 
een belangrijke rol speelt bij geluk en euforie en dat geprikkeld wordt door.. humor! 
Toen ik het las, dacht ik bij mezelf dat het nog niet zo’n slechte bezigheid was om 
mensen te prikkelen met humor, ook al wordt er vaak op neergekeken. Komedie 
is altijd wat riskant, vooral omdat iedereen een ander soort humor heeft. Het is als 
regisseur dan ook altijd riskant om er voor te gaan. Het ontdekken van de nucleus 
gaf me echter moed, omdat het me zo wel een nobele doelstelling leek, om dat 
geluk bij de mens te kunnen prikkelen.” Naast het losweken van geluk bij zijn 
publiek, wil Daniel ook een kleine verandering bij hen teweegbrengen. “Ik heb 
een activistische kant, die me het geloof gaf dat dingen kunnen veranderen met 
verhalen, documentaires of fictie. Ik vatte ook het idee op dat mensen altijd een 
zaal anders buitengaan dan hoe ze binnenkwamen. Hoe klein de verandering ook 

moge zijn, het is en blijft een verandering. Je kan binnen in 
de mens een zaadje planten, waardoor mensen in actie 
kunnen schieten of veranderen van mentaliteit.”

Filmfestival Oostende

Op 6 september zal ‘Los Flamencos’ het Filmfestival in 
Oostende openen, een hele eer voor de regisseur, die 
regelmatig zelf filmfestivals bezoekt in binnen- en bui-
tenland. “Ik ben bijzonder blij met die eer en de aandacht 
die het Filmfestival aan mijn film wil schenken. Ergens 
doet het ook wel pijn voor mijn andere filmkinderen, die 
door het beperkte budget geen persaandacht of reclame 
wisten te veroveren. Met mijn Iraanse film kreeg ik wel wat 
aandacht in Nederland in diverse kranten, maar in België 
bleef het beperkt, wat ik wel heel frappant vond. Ik ben 
dan ook een echte liefhebber van filmfestivals en ontdek 
er graag bizarre en rare films die verder niet in de zalen 
komen en enkel op festivals verschijnen.” 
Ook in de toekomst zal Daniel Lambo niet stilzitten. 
Zo plant hij maar liefst twee nieuwe projecten, een 
documentaire met als onderwerp ‘asbest’ en een 
nieuwe langspeelfilm, die naar alle verwachtingen in 
april 2014 vertoond zal worden en zich focust op ver-
keersongelukken. Opnieuw een film met een duidelijke 
drijfveer. Wij zijn alvast enorm benieuwd! (tvdh)

n

Op vrijdag 6 september 2013 opent ‘Los 
Flamencos’ het Filmfestival Oostende. Op 
11 september komt de film in heel België 
uit in de bioscoop. Meer info vind je op 
www.facebook.com/losflamencosthemovie.

Win!!

We geven 5 duotickets weg voor Los 
Flamencos (geldig in alle Kinepolis bioscopen 
in België). Mail voor 13 september 2013 
(com@beeldexpressie.be) en win! Vermeld 
in je mail zeker je naam, lidnummer en 
adresgegevens! Je kan ook maar deelnemen 
aan 1 wedstrijd uit dit nummer van Beeld 
Express. Veel succes!




