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INTRO 
 
‘Flying Home’ is Dominique Deruddere’s negende langspeelfilm na onder andere 
‘Crazy Love’ (1987), ‘Wait Until Spring Bandini’ (1989), ‘Hombres Complicados’ 
(1998) en ‘Firmin’ (2007). Vooral ‘Iedereen Beroemd’ (2001) zette Dominique 
internationaal op de kaart met een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse 
Film. 
‘Flying Home’ is een productie van Otomatic en Mauna Kea Films. De film gaat in 
wereldpremière in Antwerpen op 27 maart 2014 en wordt door KFD in de zalen 
gereleaset op 2 april 2014.  
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SYNOPSIS 
 
‘Flying Home’ is een romantisch drama waarin Colin, een jonge, bikkelharde 
Amerikaanse hedgefonds manager (Jamie Dornan), en Isabelle, een Vlaamse 
studente (Charlotte De Bruyne), centraal staan.  
Een potentiële klant van Colin, een rijke Arabische sjeik (Ali Suliman), blijkt een 
gepassioneerde duivenliefhebber te zijn die tevergeefs tracht de kampioenduif 
‘Wittekop’ te kopen van de Vlaamse duivenmelker Jos Pauwels (Jan Decleir). In 
een poging om de sjeik als klant te binnen te halen, stelt Colin hem een deal 
voor: als hij Jos Pauwels kan overtuigen om de prijsduif te verkopen, dan zal de 
sjeik met het hedgefonds in zee gaan.  
Colin vertrekt naar het kleine West-Vlaamse dorp Bunderzele en doet zich voor 
als een leraar op zoek naar het graf van zijn overgrootvader die omkwam tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Colin ontmoet Isabelle, de kleindochter van  
Jos Pauwels, en gebruikt haar gewetenloos om zijn doel te bereiken. Maar 
Wittekop, de Vlaamse dorpelingen en vooral de mooie Isabelle confronteren hem 
met de grootste vraag: wat is écht belangrijk in het leven? 
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EEN PARABEL OVER DE LIEFDE 
 
Het is niet makkelijk om schrijver-regisseur Dominique Deruddere in een vakje te 
stoppen. Te nuchter om zich te verliezen in art-house, maar te veeleisend om 
gewoon commerciële genrefilms te maken. 

Dominique creëert een eigen wereld zoals maar weinig regisseurs dat durven. In 
die wereld zijn alle verhalen eenvoudig maar de levenslessen groot. De 
hoofdfiguren schakelen simpel, zonder nodeloze diepgang want alles staat in het 
teken van een grote levensles. Van ‘Crazy Love’ over ‘Hombres Complicados’ tot 
‘Iedereen Beroemd’ regisseert Dominique Deruddere als een parabelverteller. 

Vier jaar geleden ontmoette ik Dominique Deruddere voor het eerst in  
Los Angeles waar hij in vrijwillige ballingschap leeft. Het Bourgondische leven in 
Brussel begon immers zijn tol te eisen en vooral z’n vrouw Lorette drong aan op 
een zuiveringskuur, ver weg van het nachtleven. Hij maakte toen een keuze en 
ontdekte een grote waarheid: niets is belangrijker dan bij je geliefden te zijn. 

Het is geen toeval dat deze grote waarheid in zijn volgende film zit.  
‘Flying Home’ is een parabel over de liefde: over hoe de liefde belangrijker is dan 
al de rest en dat je er alles voor moet opofferen. 

Ook nu creëert Deruddere een eigen wereld, met een Sjeik, een Amerikaanse 
yuppie en een Vlaams dorp dat weggelopen lijkt uit de vorige eeuw. Met die 
ingrediënten maakt Deruddere een zeer mooi liefdesverhaal dat de kijker 
herinnert aan een wat écht belangrijk is in het leven, waarna hij voldaan de zaal 
zal verlaten. 

 
 
Ludo Poppe, Producent 
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PERSONAGES  

¦ Colin  ¦ JAMIE DORNAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colin Montgomery heeft alles. Hij is jong, rijk, knap, intelligent en succesvol. Hij 
woont in New York, 'on top of the world'. Hij leeft alleen voor zijn werk, heeft 
nauwelijks een sociaal leven, en is bereid tot het uiterste te gaan om te krijgen 
wat hij wil. Hij is een medogenloze zakenman die niet van zijn pad afwijkt tot hij 
in Vlaanderen belandt en daar tot de ontdekking komt dat er meer is in het leven 
dan geld en macht...  
 
Dominique Deruddere: ‘De acteur die voor de rol van Colin gezocht werd, 
moest iemand zijn die de ommezwaai van een keiharde zakenman, die in de 
Vlaamse velden zichzelf tegenkomt en zijn levensstijl in vraag stelt, 
geloofwaardig zou weten te portretteren. Via onze Britse casting agent  
Kate Dowd kreeg ik een boel cv's en tapes doorgestuurd van jonge acteurs die 
bij het plaatje 'knap en succesvol' pasten, maar niemand bleek die 'tweede laag' 
te bezitten, die bij het hoofdpersonage zo noodzakelijk is. Bij Jamie was er 
onderhuids wél meer aan de hand dan zijn uiterlijk van 'pretty boy' deed 
vermoeden. Ik was meteen geïnteresseerd en een scène uit het toen nog 
onafgewerkte 'The Fall', de reeks geregisseerd door Jakob Verbruggen, gaf voor 
mij de doorslag. Dit jonge fotomodel bleek een solide acteur! Verdere 
castingsessie met Jamie, en mogelijk Isabelle's, versterkten mijn indruk dat 
Jamie in staat zou zijn om het publiek mee te sleuren in Colin's leugenachtig 
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plan, zonder dat de toeschouwer de sympathie voor het hoofdpersonage zou 
gaan verliezen. Jamie heeft de toenemende twijfel en tweestrijd van het 
hoofdpersonage met veel nuance en talent weten over te brengen. Hij is een 
acteur waar we - natuurlijk ook door zijn rol in 'Fifty Shades of Grey' - in de 
toekomst, wereldwijd, nog veel gaan van horen, en ik ben opgetogen dat twee 
Belgische regisseurs, Jakob Verbruggen en ikzelf, mede aan de wieg van een 
grote carrière hebben gestaan.’ 
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¦ COLIN ¦ Jamie Dornan  

Jamie Dornan (°1982, Belfast, Noord-Ierland). is een bekende acteur voor zijn 
rollen in ‘Marie-Antoinette’ (2006), ‘Shadows in the Sun’ (2009) en ‘Beyond the 
Rave’ (2008).  
Op veertienjarige leeftijd speelde Jamie amateurtoneel en nam deel aan 
verschillende voorstellingen in Ierland waaronder ‘De Kersentuin’ van  
Anton Tsjechov.  
 
In 2001 moedigde zijn zus Liesa hem aan om deel te nemen aan een nieuwe  
tv-show op Channel 4, ‘Model Behaviour’. Hij werd geselecteerd en hoewel hij 
niet de finale haalde, lanceerde dit programma zijn carrière want hij werd door 
vele agencies gespot. Een jaar later stopte Jamie zijn studies om een 
professioneel model te worden. Hij werd snel bekend in de modellenwereld en in 
2003 ontmoette hij Keira Knightley. Dankzij haar werd hij bekend in de filmwereld 
(Keira stelde hem voor aan haar agent) en speelde hij zijn eerste langspeelfilm 
‘Marie-Antoinette’ van Sophia Coppola.  
 
In 2004 werd Jamie het gezicht van Calvin Klein. Hij poseerde verschillende 
jaren voor vele merken maar in 2012 besluit hij zich te concentreren op zijn 
acteercarrière. Hij was te zien in het finale seizoen van ‘Once Upon A Time’ en 
kreeg de hoofdrol in de Britse miniserie ‘The Fall’ (BBC 2). Daarin speelt hij  
Paul Spector, een seriemoordenaar.  

Jamie krijgt ook een rol in de nieuwe 4-delige Britse serie ‘New Worlds’ en zal 
binnenkort ook te zien zijn als Christian Grey in de langspeelfilm ‘Vijftig Tinten 
Grijs’, naar de gelijknamige erotische bestseller. 
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PERSONAGES  

¦ Isabelle  ¦ CHARLOTTE DE BRUYNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Deruddere heeft nog maar zelden zo lang gezocht naar een acteur of 
actrice, die wat hij voor ogen had, tot leven zou weten brengen. Voor de rol van 
Isabelle deed zowat elke Vlaamse actrice tussen twintig en dertig jaar, zowel 
bekend als onbekend, auditie. En hoewel hij een uitgebreide waaier aan zeer 
getalenteerde actrices zag - zijn Isabelle vond hij niet. 
 
Dominique Deruddere: ‘Tot Charlotte De Bruyne binnenwandelde. Ik was 
dermate onder de indruk van haar présence dat ik haar al meteen na lezing van 
één scène doorverwees naar 'de laatste ronde', waarin een viertal uitverkoren 
actrices samen met Jamie een paar scènes zouden spelen om de ‘chemie’ 
tussen de protagonisten te testen.  
"She's the best kisser", zei Jamie toen ik hem na die laatste castingsessie vroeg 
waarom ook hij Charlotte de beste keuze voor de rol vond. Hij zal ongetwijfeld 
gelijk hebben wat dat kussen betreft, maar Charlotte is natuurlijk veel meer dan 
dat. Zij is een actrice met een enorme naturel bij wie alles vanzelf lijkt te gaan. 
En toch is ze zeer serieus bezig met haar vak en weet ze heel goed wat ze doet. 
Dank zij haar is Isabelle geen typisch Vlaams plattelandsmeisje geworden. 
Charlotte's talent en persoonlijkheid hebben van Isabelle een moderne, jonge 
vrouw gemaakt die toevallig op het platteland woont en daar best tevreden mee 
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is. Voor Colin verpersoonlijkt Isabelle alles wat hij in New York niet kan vinden: 
oprechtheid, naturel, gevoeligheid. Charlotte heeft ervoor gezorgd dat al deze 
kwaliteiten, alsook de liefde die de succesvolle zakenman voor deze Vlaamse 
jonge vrouw voelt, volledig geloofwaardig zijn. 
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¦ ISABELLE ¦ Charlotte De Bruyne  
Charlotte De Bruyne (°1990, Gent) begon in 2002 theaterateliers te volgen in 
jeugdtheater de Kopergietery in Gent. Ze speelde er in verschillende 
theaterproducties waaronder ‘Stand by Me’ van Gregory Caers en  
‘Donker Groen’ van Janni van Goor. In 2008 begint ze te werken voor 
theatergezelschap Ontroerend Goed met de voorstelling ‘Pubers Bestaan Niet’, 
daarna speelt ze in verschillende voorstellingen van de compagnie waaronder  
‘A Game Of You’, ‘Intern’, ‘The Smile Off Your Face’, ‘Under the Influence’ en  
‘A History Of Everything’ (deze laatste in samenwerking met de Sydney Theatre 
Company). 
 
In 2012 is Charlotte als vast lid in het gezelschap opgenomen. In 2008 begint ze 
eveneens aan de theateropleiding van het KASK in Gent. In 2011 krijgt Charlotte 
de kans om onder de vleugels van Ontroerend Goed haar eerste eigen 
voorstelling, ‘XXXO’, te maken samen met toenmalig collega Nathalie Verbeke.  
‘XXXO’ wint in 2012 de Total Theatre Award voor Beste Jong Werk op het 
internationaal theaterfestival in Edinburgh. Dit seizoen verscheen Charlotte in de 
nieuwe langspeler, ‘Little Black Spiders’, van Patrice Toye, waarin ze één van de 
hoofdrollen vertolkt.  
 
In het najaar van 2013 speelt ze mee in de nieuwe voorstelling van  
Ontroerend Goed, ‘Fight Night’, die in april 2013 in de Vooruit in Gent in première 
is gegaan. In 2014 zal Charlotte samen met Anemone Valcke te zien zijn in 
‘Vriendinnen’ van Cecilia Verheyden. 
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PERSONAGES  

¦ Jos Pauwels  ¦ JAN DECLEIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het schrijven van het scenario had Dominique Deruddere meteen Jan Decleir 
voor ogen.  
 
Dominique Deruddere: ‘Wie anders had deze rol zo kunnen spelen? De 
patriarch van het dorp, de liefdevolle grootvader, de gepassioneerde 
duivenliefhebber. Jan kan alles, dat weten we allemaal.  
Toch was er iets dat hij voor deze rol heeft moeten leren, nl een duif vasthouden.  
Ter voorbereiding voor de rol ben ik met Jan naar een duivenmelker getrokken 
met wie we een paar uur in de loft hebben doorgebracht. Het werd al snel 
duidelijk dat de typische duivenmelkersgebaren, zoals het openspreiden van de 
vleugels, het checken van de ogen en de borst, niet op één twee drie aan te 
leren vielen. Dus kreeg Jan tijdens zijn zomervakantie in Frankrijk twee duiven 
mee om te oefenen. Elke duivenkenner die de film nu ziet zal moeten toegeven 
dat Jan de gebaren van de duivenmelker tot in het kleinste detail beheerst.  
Jan begon zich daar in Frankrijk zowaar aan die beestjes te hechten. Na het 
maandenlange oefenen heeft hij op het einde van zijn vakantie de deur van de 
duivenkooi opengezet. ‘Om te zien of de duiven me graag zagen en terug 
zouden komen’, legde hij me uit. De duiven hielden blijkbaar alleen van elkaar 
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want Jan heeft ze nooit meer terug gezien. Ze leven nu ergens in Frankrijk, 
hopelijk nog lang en gelukkig.’
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¦ JOS PAUWELS ¦ Jan Decleir  
Jan Decleir (°1946, Niel) is een van Belgiës meest geroemde acteurs. Hij start 
zijn carrière op de theaterplanken, waar hij deel uitmaakt van gezelschappen als 
KNS, De Internationale Nieuwe Scène en De Blauwe Maandag Compagnie. 
Daarnaast toert hij ook uitgebreid met theatermonologen van o.a. Dario Fo en 
Hugo Claus. 
 
Begin jaren ‘70 debuteert Jan Decleir als filmacteur in ‘Mira’ (1971,  
Fons Rademakers). Hij verwerft internationale bekendheid met zijn vertolking van 
priester Daens in ‘Daens’ (1993, Stijn Coninx), een film die genomineerd wordt 
voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. 
 
Ook in de Oscarwinnende films ‘Antonia’ (1995, Marleen Gorris) en ‘Karakter’ 
(1997, Mike van Diem) zet Jan Decleir opmerkelijke hoofdrollen neer. In 
‘Karakter’ geeft hij gestalte aan de onwrikbare gerechtsdeurwaarder 
Dreverhaven; in ‘Antonia’ zien we hem aan het werk als de ietwat teruggetrokken 
buurman Bas. 
 
‘De zaak Alzheimer’ (2003, Erik Van Looy), waarin Jan Decleir als 
huurmoordenaar Ledda te zien is, doet opnieuw internationaal stof opwaaien. In 
de VS worden zelfs vergelijkingen gemaakt met grootheden als Robert De Niro, 
Dennis Hopper, Anthony Hopkins en Gene Hackman. 
 
Op het Filmfestival van Montréal 2005 ontvangt hij de prijs van Beste Acteur voor 
zijn rol van John Roerhorst in ‘Off Screen’ (2005, Pieter Kuijpers), een film waarin 
hij te zien is naast de Nederlandse acteur Jeroen Krabbé. 
 
Daarna volgen rollen in o.a. ‘Verlengd Weekend’ (2005, Hans Herbots), 
‘Wolfsbergen’ (2006, Nanouk Leopold), ‘Man zkt vrouw’ (2007, Miel Van 
Hoogenbemt) en ‘Les Barons’ (2009, Nabil Ben Yadir), ‘Met Man en Macht’ 
(2012, Lenaerts & Van Dyck). In ‘Ich & Kaminski’ (2013, Wolfgang Becker) speelt 
hij een opmerkelijke rol naast Geraldine Chaplin. 
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PERSONAGES  

¦ Martha  ¦ VIVIANE DE MUYNCK 

 
 
Viviane De Muynck werkte jaren geleden al met Dominique Deruddere samen, in 
‘Suite16’.  
 
Dominique Deruddere: ‘Die samenwerking verliep zo goed, dat ik destijds al 
hoopte snel nog eens een film met Viviane te kunnen draaien. Toch zou het bijna 
twintig jaar duren voor we opnieuw zouden samenwerken. Viviane is een klasse-
actrice, een grand cru die alleen maar beter wordt met de jaren. Voor  
‘Flying Home’ is ze als het ware de stem van het volk. Martha heeft heel haar 
leven in het kleine dorp (Bunderzele) doorgebracht en kent alles en iedereen. 
Haar initieel wantrouwen tegenover de Amerikaanse 'indringer' evolueert al vrij 
snel naar warme sympathie en in die zin staat Martha symbool voor de 
vriendelijke gastvrijheid waarvoor de Vlaming bekend staat. Wanneer Colin het in 
hem gestelde vertrouwen begint te beschamen en zijn twijfel en onmacht 
toeneemt is het uitgerekend de revelatie van Martha die hem de moed bezorgt 
om te proberen recht te trekken wat hij heeft krom gemaakt. Die revelatie is een 
belangrijke sleutelscène in de film en de manier waarop Viviane deze scène tot 
leven brengt en de toeschouwer én Colin ontroerd is kenmerkend voor haar 
groot en uniek talent.’ 
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MARTHA ¦ Viviane De Muynck  

Viviane De Muynck (°1946, Zonnebeke) studeerde toneel aan het 
Conservatorium van Brussel en was leerlinge van Jan Decorte. 
 
Vanaf 1980 was ze lid van het collectief Mannen van den Dam. In 1987 ontving 
ze de Theo d’Or voor haar rol van Martha in ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ in 
een regie van Sam Bogaerts bij het gezelschap De Witte Kraai. 

Viviane De Muynck is regelmatig te zien in film- en tv-producties. waaronder 
‘Vinaya’, (1992, van Peter van Kraaij en Josse De Pauw), ‘De Avonden’,  
(1989, Rudolf Van den Berg), naar het gelijknamige boek van Gerard Reve, 
‘Vincent en Theo’ (1990, Robert Altman) en ‘The Crossing’ (1999, Nora Hoppe). 
Ze werd tweemaal genomineerd voor het Gouden Kalf op het filmfestival van 
Utrecht: voor de film ‘De Avonden’ en voor het tv-drama ‘Duister Licht’ van Martin 
Koolhoven.  
In 2005 speelde zij mee in ‘Een Ander zijn Geluk‘, de eerste langspeelfilm van 
Fien Troch. Een jaar later was ze te zien in ‘Vidange Perdue’ (2006, Geoffrey 
Enthoven). Daarna volgde de langspeelfilm ‘Vreemd Bloed’ (2010, Maria Goos 
en Mark Timmers), en speelde ze een opmerkelijke rol in de geprezen 
televisiereeks ‘Oud België’ (2010). 
 
Viviane De Muynck is een internationaal veelgevraagde gastdocente voor 
theateropleidingen en -workshops. Daarnaast was ze ook als regisseuse aan het 
werk in Duitsland. In het Deutsches Schauspielhaus in Hamburg creëerde ze in 
2000 ‘Die Vagina Monologe’, en ‘As I Lay Dying’ (2003).  

In 2006 kreeg zij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in de categorie 
podiumkunsten. 
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PERSONAGES  

¦ Priester  ¦ JOSSE DE PAUW 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met ‘Flying Home’ is het al de zesde keer dat Josse De Pauw en Dominique 
Deruddere samenwerken. 
 
Dominique Deruddere: ‘Soms kan je een acteur té goed kennen. Ik weet 
precies wanneer Josse, Josse speelt en niet écht in zijn rol zit. Voor de rol van 
de priester wou ik graag dat Josse buiten zijn comfortzone zou gaan en een 
personage zou portretteren dat ver van zijn persoonlijkheid lag. Toen ik zijn 
weergaloze prestatie in de monoloog ‘Raymond’ zag, bood zich een deel van het 
te creëren personage aan. Dacht ik. Het bleek uiteindelijk echter mijn ontmoeting 
met de pastoor van Watou (waar de pastorij gedraaid is), die de doorslag 
gegeven heeft. Voor mij stond de levende incarnatie van wat ik voor ogen had, 
plus nog een aantal extra's. Ik kon niet wachten om Josse en die pastoor samen 
te brengen omdat ik wel zeker wist dat de man Josse zou inspireren. Maar Josse 
is geen imitator en hij zou Josse niet zijn als hij gewoon louter die man zou gaan 
nadoen. Eigenwijs en talentvol als hij is heeft Josse al de door mij aangeboden 
'aanwijzingen' in een potje gestopt, hij heeft eens goed met dat potje geschud, en 
wat er uit de bus gekomen is, is een uniek personage dat ons een Josse De 
Pauw in topvorm toont. Een Josse zoals we hem nog nooit hebben gezien. En 
als er iemand het kan weten, ben ik het wel.’ 
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¦ PRIESTER ¦ Josse De Pauw  

Josse De Pauw (°1952, Asse) is een vooraanstaande acteur, filmregisseur, 
theatermaker, auteur en columnist.  

De Pauw studeerde theater aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel waar 
hij onder andere les kreeg van Senne Rouffaer en Leo Dewals. 

Hij was medeoprichter van de theatergroep Radeis (1976) en het 
kunstenaarscollectief Schaamte, de voorloper van het huidige Kaaitheater in 
Brussel. De groep Radeis reisde de wereld af met een aantal erg succesvolle 
woordeloze producties en ontbond zichzelf in 1984.  

In 1999 werd hij huisschrijver/theatermaker bij Victoria in Gent. Van 2000 tot en 
met 2005 was hij artistiek leider van Het Net, in Brugge. In 2005 was hij ook voor 
één jaar tijdelijk artistiek leider van Het Toneelhuis Ion in Antwerpen. Vandaag is 
hij opnieuw aan het werk als onafhankelijk theatermaker. Hiernaast is hij ook de 
schrijver van verschillende theaterwerken, waaronder 'Weg' en 'Larf'. 

Als acteur werkte hij niet alleen voor theater, maar ook voor film en televisie. Hij 
speelde in meer dan zestig films, inclusief het Oscar-genomineerde  
‘Iedereen beroemd!’ en regisseerde er zelf twee. 



FLYING HOME 
www.flyinghome.be 

20 

 

PERSONAGES  

¦ Sjeik Abdullah Nayed  ¦ ALI 
SULIMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Deruddere: ‘Ik zag Ali Suliman voor het eerst in ‘Paradise Now’, 
die krachtige film uit 2005 van Hany Abu Assad, en ik ben Ali nooit meer 
vergeten. Ik was dan ook dolgelukkig dat hij aanvaarde om de rol van  
Sjeik Nayed te spelen. Als er iemand menselijke waardigheid aan dit personage 
zou kunnen geven, zonder in een soort carnavalesk cliché van 'de sjeik' te 
vervallen, dan was het wel Ali. Mijn instinct bleek gegrond. Ali Suliman zat 
helemaal op dezelfde lijn als ik. Ook hij vond het zeer belangrijk dat de sjeik zou 
neergezet worden als een mens van vlees en bloed. De introductiescène van de 
sjeik in zijn loft in Dubai is hiervoor bepalend en een mooie illustratie. Want een 
sjeik, die bovendien een gepassioneerd duivenmelker is, neerzetten zonder dat 
het - ongewild - op de lachspieren werkt, het is alleen klasse-acteurs gegeven. 
Voor mij slaagt Ali voor de volle honderd procent in het ons vooropgesteld doel. 
Ik zal hem hiervoor eeuwig dankbaar zijn.’ 
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¦ SJEIK ABDULLAH NAYED ¦ Ali 
Suliman 

Ali Suliman (°1977, Nazareth, Israel) volgde de prestigieuze ‘Yoram 
Levinishtain Acting School’ in Tel Aviv. In 2000 studeerde hij af en sloot zich aan 
bij de ‘Commedia Dell' Arte’ Masks Theater Group in London. Hij gaf ook 
acteerlessen in het Negev Community Center. 
 
Ali speelde opeenvolgend in succesvolle films die tal van prijzen wonnen 
waaronder ‘Paradise Now’ (2007, Beste Buitenlandse Film op de Golden Globes, 
tevens genomineerd voor Beste Buitenlandse Film op de Academy Awards), en  
‘The Syrian Bride’. Verder stond hij naast Jamie Foxx en Jennifer Garner in de 
thriller ‘The Kingdom’ (2007). 
 
We zagen Ali in ‘Lemon Tree’ (2008) van regisseur Eran Riklis, en in de politieke 
thriller ‘Body of Lies’ (2008), van de legendarische regisseur Ridley Scott, alsook 
in ‘The Time that Remains’ (2009) en ‘Lone Survivor’ (2013).  
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PERSONAGES  

¦ Vader Colin ¦ ANTHONY HEAD 

 
 
Dominique Deruddere: ‘Er zijn zo van die acteurs die op je set aankomen, en 
het enige wat je kan doen is 'sit back and enjoy the show'. Anthony Head is zo'n 
acteur. Een pro die in elke take precies hetzelfde doet en toch altijd iets helemaal 
anders speelt. Colins vader is een belangrijk personage in de film want hij laat 
ons toe om te begrijpen waarom Colin de man is, die hij geworden is. Anthony 
had slechts twee scènes om die complexe vader-zoon relatie waar te maken en 
hij heeft dat met veel verve gedaan. We hadden slechts één draaidag samen, 
maar het is een dag waarvan ik genoten heb en die ik niet snel zal vergeten.’ 
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¦ Vader Colin ¦ Anthony Head  

Anthony Head (°1954, Camden Town, Groot-Brittannië) groeide op in Hampton 
en volgde Music and Dramatic Arts op de London Academy. Zijn moeder was 
een actrice en zijn vader een documentairemaker. 

Naast acteren is Anthony Head, net als zijn broer, een verdienstelijke zanger.  
In de jaren 80 verscheen hij met zijn tegenspeelster uit ‘Flying Home’ Sharon 
Maughan, in de populaire publiciteitreeks van ‘Nescafe‘. 
 
Head speelde in wel bijna honderd verschillende tv-series (waaronder Silent 
Witness, NYPD Blue, Hotel Babylon, Doctor Who, Little Brittain,…), in vele  
tv-films (oa. Buffy and the Vampire Slayer) en films voor het grote scherm  
(The Iron Lady, 2011). 
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DE DUIF IN DE FILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De duif heeft een grote mythische waarde in zowat alle culturen, het is tevens 
een dier dat vaak model staat voor trouw en liefde. De parallel tussen de tocht 
van de kampioensduif naar de geliefde, en de zoektocht van Colin naar zijn 
geluk, geven een onderliggende, symbolische kracht aan het verhaal. 
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DE EERSTE WERELDOORLOG IN DE FILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De subplot van Colins overgrootvader die in de Eerste Wereldoorlog gesneuveld 
is, moet de zelfontdekking van Colin nog sterker maken. Colin wordt van dichtbij 
geconfronteerd met het feit dat er ooit honderdduizenden jonge mannen, even 
jong als hijzelf, gestorven zijn voor een ideaal. De bikkelharde corporate raider 
die tot dan toe alleen maar voor zichzelf heeft geleefd, komt tot het besef dat er 
meer is in dit bestaan dan louter ambitie en geldgewin. 
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CV REGISSEUR DOMINIQUE DERUDDERE 
 
Dominique Deruddere (°1957, Turnhout) was van kindsbeen af al 
gepassioneerd in films maken. Dankzij zijn oudere broer, die hem zijn filmcamera 
uitleende, slaagde de jonge Dominique er in om op veertienjarige leeftijd in  
super 8 ‘Oranje Licht’ te maken. Hij ging verder in 16mm (‘Bedankt Ma’) alvorens 
hij overstapte naar 35mm (‘Wodka Orange’). 
 
Na deze kortfilms, gemaakt voor, tijdens en na zijn filmschooljaren, werkte 
Deruddere samen met zijn jeugdvriend Marc Didden, door mee te schrijven aan 
het script ‘Brussels by Night’ (1983) en was een belangrijke pion in ‘Istanbul’ 
(1985). In 1986 zette de jonge regisseur de juiste stap wanneer hij besloot een 
verhaal van Charles Bukovski te verfilmen. Wat begon als een dertig minuten 
durende kortfilm werd dankzij  een vooruitziende producer uitgebreid tot een 
langspeelfilm. ‘Crazy Love’ (ook gekend als ‘Love is a Dog from Hell’) werd 
wereldwijd gereleaset, en was een echte festival favoriet. De film trok eveneens 
de aandacht van Francis Ford Coppola die, via zijn Zoetrope productiehuis, 
Deruddere met zijn volgende project hielp, een bewerking van John Fante's 
‘Bandini’, gefilmd in de VS in 1989, eveneens over de hele wereld gedistribueerd.  
 
Dominique Deruddere keerde terug naar de VS in 2001 om zijn film  
‘Everybody Famous’ te verdedigen, die was genomineerd voor Beste 
Buitenlandse Film op de Academy Awards. Enkele andere films van Deruddere's 
zijn: ‘Suite 16’ (1994), ‘Hombres Complicados’ (1997), ‘Pour le Plaisir’ (2004)… 
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PRODUCENTEN 
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CAST 
Colin Montgomery      Jamie Dornan 

Isabelle Pauwels      Charlotte De Bruyne 

Jos Pauwels       Jan Decleir 

Martha       Viviane De Muynck 

Priester       Josse De Pauw 

Sjeik Abdullah Nayed     Ali Suliman 

Vader Colin       Anthony Head 

Moeder Colin       Sharon Maughan 

Caféganger       Gène Bervoets 

 

En verder met: 

Max Perkis 

Numan Acar 

Mitchell Mullen 

Omar Bin Haider 

Piet Fuchs 

Eline Van der Velden 
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