
Thema (Dis)harmonie

PSYCHOANALYSE & FILM



Psychoanalyse & Film 
Maandelijkse filmreeks met thema, inleiding door een deskundige en een nagesprek

HERFSTSONATE 
Ingmar Bergman / 1978 / 99’ / SE gesproken, EN ondertiteld
In Herfstsonate bezoekt de wereldberoemde en 
drukbezette concertpianiste Charlotte (Ingrid Bergman in 
haar laatste filmrol) na zeven jaren haar oudste dochter 
Eva. Deze heeft tot haar verbijstering de zorg over 
haar gehandicapte zusje Helena op zich genomen. In dit 
ijzingwekkend sterke drama worden de spanningen tussen 
moeder en dochter begeleid door klassieke composities.
05/10/22 n.n.t.b.* | LHC Utrecht 
Spreker: Edwin Bouman
19/10/22 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Guido Wetzer
19/10/22 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: Edwin Bouman

VERDWIJNEN 
Boudewijn Koole / 2017 / 90’ / Div talen, NL ondertiteld 
De Nederlandse film Verdwijnen, met in de hoofdrollen 
Rifka Lodeizen en Elsie de Brauw, is schatplichtig aan 
Bergmans Herfstsonate. Roos bezoekt haar moeder 
Louise, voorheen een gevierd concertpianiste, in de 
buurt van Tromso, Noorwegen. Kunnen de onderlinge 
spanningen weggepoetst worden in het winterse 
landschap en in aanwezigheid van Roos’ halfbroertje 
Bengt?
02/11/22 n.n.t.b.* | LHC Utrecht 
Spreker: Simone Logtenberg
23/11/22 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: Simone Logtenberg
30/11/22 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Ingrid van de Ven

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
Max Ophüls / 1948 / 87’ / EN gesproken, NL ondertiteld
Om te ontkomen aan een duel de volgende ochtend wil 
de pianist Stefan zijn woning in het Wenen anno 1900 
verlaten. Maar net die avond leest hij een brief van een 
hem onbekende vrouw.  Als een visualisering van die brief 
toont de film welke rol hij heeft gespeeld in haar tragische 
levensverhaal. Deze fenomenale klassieker is gebaseerd op 
een novelle uit 1922 van de Oostenrijker Stefan Zweig.
04/01/23 n.n.t.b.* | LHC Utrecht 
Spreker: Sacha Marlisa
18/01/23 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: Sacha Marlisa
25/01/23 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Marion van der Wijngaart-Wolfis

DAS VORSPIEL 
Ina Weisse / 2019 / 99’ / DE+FR gesproken, NL ondertiteld
In Das Vorspiel van Ina Weisse herkent de vioollerares Anna 
(een rol van Nina Hoss) voldoende talent in de jonge 
Alexander tijdens diens auditie voor het conservatorium. 
Omdat haar oordeel niet wordt gedeeld door haar collega-
docenten, ontfermt zij zich des te nadrukkelijker over haar 
pupil om hun ongelijk te bewijzen – met alle gevolgen van 
dien, ook voor haar privéleven.
01/02/23 n.n.t.b.* | LHC Utrecht
Spreker: Michel van Veen
15/02/23 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: Michel van Veen
22/02/23 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Jos van Eijk

TOUS LES MATINS DU MONDE
Alain Corneau / 1991 / 115’ / FR gesproken, EN ondertiteld 
Saint-Colombe is een beroemde gambaspeler uit de 
zeventiende eeuw, die na de dood van zijn vrouw stopt 
met het geven van grootse concerten. Hij wil enkel nog 
zijn twee dochters het gambaspel bijbrengen. Marin Marais 
wil dolgraag in de leer bij Saint-Colombe, maar kan hij dat 
voor elkaar krijgen? Vader en zoon Depardieu vertolken 
de rol van de oude en de jonge Marais in een film met een 
uitermate succesvolle soundtrack.
01/03/23 n.n.t.b.* | LHC Utrecht 
Spreker: n.t.b.
15/03/23 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: n.t.b.
29/03/23 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Rick Blom

THE PIANO 
Jane Campion / 1993 / 121’ / EN gesproken, NL ondertiteld 
Ada wordt als bruid gekocht door een Nieuw-Zeelandse 
grootgrondbezitter, halverwege de negentiende eeuw. 
Zij reist per boot met haar jonge dochter en haar piano. 
Omdat Ada niet kan spreken, gebruikt zij het instrument 
om te communiceren. Buurman George blijkt echter over 
een beter ‘gehoor’ te beschikken dan de echtgenoot. Door 
Volkskrant-lezers gekozen als beste film van 1993. 
05/04/23 n.n.t.b.* | LHC Utrecht 
Spreker: Merle Heinemeijer
19/04/23 20.00u. | KETELHUIS Amsterdam
Spreker: Merle Heinemeijer
26/04/23 19.30u. | LUMIÈRE Maastricht
Spreker: Marike Steeman

Louis Hartlooper Complex | Tolsteegbrug 1 | 3511 ZN Utrecht | 030 232 0450 | www.hartlooper.nl  
Het Ketelhuis | Pazzanistraat 4 | 1014 DB Amsterdam | 020 684 0090 | www.ketelhuis.nl 
Lumière | Bassin 88 | 6211 AK Maastricht | 043 321 4080 | www. lumiere.nl

* de aanvangstijd zal tussen 18:30 en 19:30 uur zijn en een    
   week vooraf bekend worden gemaakt op de website van LHC. 


