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Op de set van een nieuwe Vlaamse film.

Traumland is een film van DANIEL LAMBO, die eerder al Miss Homeless maakte en meewerkte aan de Canvasreeks Duts , en gaat
over de documaker Dominique die op zijn boot aan een film over Congolese kindheksen werkt, en plots een Congolees over de
vloer krijgt die bij hem intrekt. 'Er hangt een mysterieuze sfeer in de film', zegt Lambo. 'Enerzijds door het verhaal over Congolose
kindheksen, anderzijds omdat we heel veel spelen met reflecties en glinsteringen in het water. Traumland moet echt een film worden
waarbij je kunt wegdromen.' Een releasedatum is er nog niet, omdat de film voorlopig geen verdeler heeft, maar Lamobo hoopt hem op
festivals in de kijker te kunnen zetten.De film is opgenomen aan boord van de boot van cameraman JAN DELLAERT, die al meewerkte
aan Loft en Duts en nu voor het eerst Director of Photography is. Hij ligt mee aan de basis van de film, zegt Lambo. 'Hij had me al
verteld over zijn boot en over hoe hij die had opgeknapt samen met een zwarte man uit Ile de Réunion. Zelf heb ik een paar jaar
geleden in Tanzania gewerkt, en daar gaf ik aan iedereen die ik tegenkwam mijn visitekaartje. Mensen thuis waarschuwden me dan
dat er vroeg of laat eens iemand aan mijn deur zou staan, en dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. In de film neigt de vriendschap
tussen de twee mannen wel naar een soort van slavernij: Dominique haalt Caporal in huis, maar profiteert ook van hem door hem aan
het werk te zetten.'

Hoofdrolspelers zijn CLAUDE MUSUNGAYI ( Meisjes ) en IWEIN SEGERS, totnogtoe vooral bekend als stand-upcomedian. 'Hij past
volledig in die rol, met zijn Kapitein Iglo-achtige kop en de schippersjassen die hij altijd draagt', zegt Lambo. 'Bovendien houd ik van
zijn bevreemdende humor, waarbij je nooit echt weet of hij het meent of niet.' Er doen nog meer bekende namen mee: ook Roos Van
Acker en Tom Waes duiken op. 'Dat is toeval: Tom ligt met zijn eigen boot vlak bij Jan te water en ook Roos woont om de hoek. Zo
gaat dat met een nobudgetfilm: je moet roeien met de riemen die je hebt.'
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