
 

 

Fiche 3 

 

FILMAVOND: “Another Year” 
 

 

Inhoud 

Samen naar een film kijken, kan een leuke en verdiepende manier zijn om mensen rond 14 

februari bijeen te brengen. We stellen in deze fiche de film: “Another Year” voor. Na het 

bekijken van de film is er kans tot nabespreking en gebed. 

 

Doelstellingen 

• De deelnemers beleven een gastvrije, gezellige en hartverwarmende avond op 

uitnodiging van de plaatselijke kerkgemeenschap. 

• De deelnemers worden een gezellige filmavond aangeboden waarbij nadien tijd 

gemaakt wordt voor verdieping en gebed. 

 

Programma 

Vooraf  uitnodigingen rondsturen/koppels persoonlijk aanspreken 

  een geschikte zaal (met scherm en beamer) zoeken 

  de film: “Another Year” ter beschikking hebben 

 

30 min  welkom bij een hapje en drankje 

110 min film (evt. een pauze voorzien) 

30 min  nabespreking per koppel of in groepjes 

10 min  gebedsmoment 

 

Verloop en aanpak 

1. Uitnodiging rondsturen/koppels persoonlijk aanspreken 

Maak het initiatief lang genoeg op voorhand bekend. Gebruik daarvoor de affiche of 

eventueel een zelfgemaakte folder of flyer. Het kan ook goed zijn koppels zelf aan te 

spreken.  

 

2. Een geschikte zaal zoeken 

Het is belangrijk om een geschikte zaal met voldoende accommodatie ter beschikking 

te hebben. Dat kan een parochiezaal zijn of zelfs de living van de pastorie. Zorg in elk 

geval voor de nodige projectie-infrastructuur. 

 

3. Welkom bij een hapje en drankje 

Onthaal de mensen heel hartelijk met een drankje en eventueel een hapje.  



4. Film: “Another Year” 

Het is belangrijk om over goede technische ondersteuning te beschikken. Zorg voor 

een duidelijk beeld en goede klank voor iedereen. Je kan ook zorgen voor een 

versnapering en een drankje voor tijdens de film. Eventueel kies je ervoor om halfweg 

een pauze te houden. 

 

Het is ook goed om voor de film een korte inleiding te geven. Je kan je op deze 

samenvatting baseren: 

 

Film Another Year 

Duur: 130 minuten; Nederlands ondertiteld 

 

Achtergrondinfo FILMMAGIE #611/januari 2011/Ivo De Kock n.a.v. persconferentie 

Festival de Cannes - 15 mei 2010 

 

In de film volgen we een aantal personages gedurende vier seizoenen van een jaar. 

Telkens zien we een dag uit het leven van Tom & Gerri. Ze ontmoeten familie en 

vrienden tijdens alledaagse gebeurtenissen. De personages zijn gewone mensen met 

meer of minder problemen. Soms worden ze wat stereotiep voorgesteld. We willen je 

uitnodigen om dit wat te doorprikken en op zoek te gaan naar de dieperliggende laag 

in de film. De film toont de kwetsbaarheid van de mens en zijn (soms wanhopige) 

zoektocht naar de bronnen van het leven.  

 

5. Nabespreking per koppel of in groepjes 

 

1e vraag: De film gaat op zoek naar de bronnen van het leven. Welke vind je terug in 

de film? Wat maakt dat je gelukkig bent als koppel? 

 

Denk hierbij aan de verschillende personages: Janet, Gerri, Tom, Joe, Ken, Mary.  

Wat zijn de krachten en de zwaktes van de personages? 

Welk personage vind je interessant? Waarom?  

 

De film toont de kwetsbaarheid van de mens en de (wanhopige) zoektocht naar de 

bronnen van het leven.  

Welke zijn die bronnen?  

Waar zie je levensvreugde?  

Waar zie je pijn en wanhoop? 

 

 

2e vraag: Zijn Tom en Gerri het ideale koppel? De oase in de wanhoop van de anderen?  

 

Wat is hun succesformule? Wat is de kracht van hun relatie?  

 



- elkaar respecteren 

- houden van elkaar, familie en mensen 

- zonder iemand te beoordelen 

- elkaar vertrouwen 

- ze kennen elkaar al heel lang en voor geen van beiden zal ooit iemand anders zijn.  

 

Invloeden van buitenaf versterken hun relatie. Herken je dit? Of juist niet?  

 

In welke mate is een relatie en stabiliteit hebben in je leven kwestie van geluk of 

toeval?  

 

 

Vraag 3: Hoe belicht de film het ouder worden?  

 

- Hoe gaan we om met het leven? En met sterfelijkheid? 

- Kunnen we aanvaarden wie we zijn? Hoe?  

- Kunnen we genieten van het leven? Hoe? 

- Kunnen we het leven vieren? Hoe? 

 

 

 

6. Gebedsmoment 

Je kan de avond eventueel nog met een gebedsmoment afronden. Zie fiche 10. 

  



  
 
 
  

 

Nabespreking film “Another year” 
 

1e vraag: De film gaat op zoek naar de bronnen van het leven. Welke vind je terug in de 
film? Wat maakt dat je gelukkig bent als koppel? 

 
Denk hierbij aan de verschillende personages: Janet, Gerri, Tom, Joe, Ken, Mary.  
Wat zijn de krachten en de zwaktes van de personages? 
Welk personage vind je interessant? Waarom?  
 
De film toont de kwetsbaarheid van de mens en de (wanhopige) zoektocht naar de 
bronnen van het leven.  
Welke zijn die bronnen?  
Waar zie je levensvreugde?  
Waar zie je pijn en wanhoop? 
 

2e vraag: Zijn Tom en Gerri het ideale koppel? De oase in de wanhoop van de anderen?  
 
Wat is hun succesformule? Wat is de kracht van hun relatie?  
 
- elkaar respecteren 
- houden van elkaar, familie en mensen 
- zonder iemand te beoordelen 
- elkaar vertrouwen 
- ze kennen elkaar al heel lang en voor geen van beiden zal ooit iemand anders zijn.  
 
Invloeden van buitenaf versterken hun relatie. Herken je dit? Of juist niet?  
 
In welke mate is een relatie en stabiliteit hebben in je leven kwestie van geluk of 
toeval?  
 

Vraag 3: Hoe belicht de film het ouder worden?  
 
- Hoe gaan we om met het leven? En met sterfelijkheid? 
- Kunnen we aanvaarden wie we zijn? Hoe?  
- Kunnen we genieten van het leven? Hoe? 
- Kunnen we het leven vieren? Hoe? 
 

 

 

 


