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Light as Feathers 
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CAST 
   ERYK   ………………………………. …….  ERYK WALNY 
   EWA   ………………………………………. EWA MAKULA 
   KLAUDIA   ………………………………… KLAUDIA PRZYBYLSKA 
 

CREW 
   REGISSEUR   ………………………………. ROSANNE PEL 

SCENARIO   …………………………………  ROSANNE PEL 
PRODUCENT   …………………………….   FLOOR ONRUST 
PRODUCTIELEIDER ……………. ……… ROBERT WOZNIAK 
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY   ….. AAFKE BEERNINK 
EDITOR   ……………………………………. XANDER NIJSTEN 
SOUND DESIGN   ……………………….. MARK GLYNNE 

 
 
 

 
 
 

 
“Impressive debut ... daring, risky, almost provocative” - cineuropa.org 

 
 ‘must see movie’ - Michèlle Maheux (TIFF Executive Director/COO)  

 
“For a first time director, Pel shows an incredibly steady hand and the ability to allow things 

to unfold slowly.” – orcasound.com  
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Korte synopsis 
De vijftienjarige Eryk woont met zijn moeder, oma en overgrootmoeder in een klein dorpje 
in Polen. Zijn vader is er lang geleden vandoor gegaan en speelt geen rol in zijn leven. Eryk 
heeft een te intieme relatie met zijn manipulatieve moeder en is verliefd op zijn buurmeisje 
van dertien, Klaudia. Maar hij kent het verschil niet tussen misbruik en liefde.  
 
 

 
 
 

* SELECTIE TIFF – DISCOVERY 
 

* SELECTIE NFF - ‘FORUM VAN DE REGISSEURS’ 
* genomineerd voor Prijs voor Beste Festival Film namens de Nederlandse Filmkritiek 

(KNF) 
* genomineerd voor debuutcompetitie / Filmprijs van de stad Utrecht 
* Rosanne Pel is geselecteerd voor Talent en Route programma 2018. 

 
 

* SELECTIE ROME FILM FEST – COMPETITIE 
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Over Picl  
De film Light as Feathers is vanaf donderdag 4 oktober 2018 exclusief te zien op Picl. Twintig 
Nederlandse filmtheaters bieden deze lovend ontvangen debuutfilm van regisseur Rosanne 
Pel on demand aan via Picl. Het is voor het eerst dat een Nederlandse film op deze manier 
landelijk wordt uitgebracht op het online platform van de filmtheaters. Picl en de theaters 
willen hiermee voor een betere zichtbaarheid en beschikbaarheid van Nederlandse 
arthousefilms zorgen.  Picl.nl 
 
https://picl.nl/films/light-as-feathers/  
 
Lange synopsis 
Light as Feathers vertelt het verhaal van Eryk, een jongen die opgroeit op het plattenland van 
Polen. Er is niks bijzonders te beleven in het dorp waar hij woont behalve de ganzenplukkerij. 
Hij woont met zijn moeder, oma en overgroot oma in een huis. Alle drie dominantie vrouwen. 
De film begint bij de veertienjarige Eryk die hard zijn best doet om Klaudia, zijn buurmeisje 
van 12, te versieren. De film werd gedraaid in 5 delen, lente, winter, zomer, winter, lente en 
laat 3 jaar uit het leven van de puberende Eryk zien.  
 

 
 
De film opent met de lente. We zien Ewa, de moeder van Eryk, die worstelt met haar relatie.  
Eryk ziet hoe de relatie verslechterd en hoe de vriend van Ewa er bijna nooit meer is. Ewa is 
ongelukkig en ontevreden over haar en deelt dit met Eryk. Hij probeert haar zo goed als hij 
kan te troosten.  Eryk is verliefd op Klaudia maar durft zijn gevoelens niet uit te spreken. Zijn 
moeder merkt aan Eryk dat hij een oogje heeft op Klaudia. Met aandringen van Ewa vraagt ze 
Eryk wie zijn favoriet is. Eryk laat haar weten dat zij altijd zijn favoriet zal zijn.  
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Later die dag spelen Eryk en Klaudia basketbal op het pleintje. Eryk vraagt Klaudia mee naar 
zijn kamer. Ze spelen een spel wat langzaamaan steeds intiemer wordt maar uiteindelijk slaat 
het spel om in aanranding.  
 
Tijdens de winter wordt er een nieuw element in Eryk zijn leven geïntroduceerd; zijn vrienden. 
Tussen de drie vrienden speelt fysieke kracht speelt een belangrijke rol. Eryk en zijn vrienden 
trainen samen en laten elkaar zien hoe sterk ze zijn. Eryk probeert op een zachtere manier 
dichterbij Klaudia te komen.  Hij doet hard zijn best om lief voor haar te zijn. Eryk is ouder dan 
Klaudia en heeft al andere behoeftes. Klaudia is eigenlijk nog een meisje dat giechelt met 
vriendinnen tijdens het omkleden voor het volleyballen. Eryk zijn driften zijn veel fysieker, hij 
wil erkenning van zijn vrienden en Klaudia voor zichzelf. Wanneer een van zijn vrienden met 
Klaudia flirt wordt Eryk heel erg jaloers. Dit zorgt ervoor dat er een einde komt aan zijn zachte 
benadering. Wanneer hij voor de eerste keer in bed beland met Klaudia en zij haar grenzen 
aangeeft negeert Eryk haar. Wat een romantische eerste keer had moeten zijn, verandert in 
een verkrachting.  
 
De zomer breekt aan en krijgt Eryk een bijbaantje bij de dichtbij zijnde ganzenboerderij waar 
ganzen geplukt worden. Eryk begint Klaudia langzaam te verliezen en zij wilt niet langer met 
hem zijn. Ze durft hem echter niet af te wijzen omdat Eryk zoveel groter en sterker is dan haar. 
Eryk is daarnaast communicatief sterker en gebruikt dit tegen haar. Uit alle macht probeert 
hij Klaudia bij zich te houden maar ook hun vriendschappelijke relatie is niet meer in balans.  
Zijn moeder is vaak van huis om met mannen te daten. Eryk heeft geen idee waar ze is. Hij 
wil niet dat zijn moeder uit gaat. Zijn frustratie uit zich op zijn werk, waar hij vecht met een 
van zijn beste vrienden. Wanneer hij later zijn vriend ziet lachen met Klaudia, denkt hij dat ze 
een oogje op elkaar hebben. Er knapt iets. In een opwelling gaat hij naar Klaudia. Ze heeft 
het lef om tegen Eryk te zeggen dat ze niet van hem houdt. Eryk gaat met al zijn kracht en 
seksuele agressie de confrontatie met haar aan. 
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De winter laat zich van zijn koudste kant zien. Eryk vermijdt zijn vrienden. Op een huisfeest 
waar Klaudia ook is, zoekt hij weer toenadering. Ze negeert hem. Later ontdekken we dat ze 
zwanger is. Ze heeft het aan niemand verteld. Als Eryk met vrienden basketbal speelt, ziet hij 
zijn moeder in de verte naderen. Hij weet dat er iets niet klopt. Wanneer ze thuiskomen, valt 
zijn moeder woedend uit. Ze weet dat Klaudia zwanger is, dat het van Eryk is, en dat het tegen 
Klaudia's wil was. Oma probeert grip te krijgen op de situatie, maar als ze begrijpt wat er 
gebeurd is, stuurt ze Eryk het huis uit. Eryk krijgt de vreselijke geschiedenis van zijn moeder te 
horen; hij is zelf een kind van seksueel misbruik. 
 
Klaudia is weggeweest om te bevallen van haar kind. In de lente, het laatste deel van de film, 
keert ze met haar moeder terug naar het dorp. Eryk's moeder heeft Eryk weer terug in huis 
genomen, maar de familie is nog in shock. Als Eryk erachter komt dat Klaudia terug is, 
probeert hij het met haar goed te maken. Hij wil Klaudia geld geven, maar ziet geen kans om 
voorbij Klaudia’s moeder, haar bewaker, te komen. Hij ontmoet Klaudia en de baby toevallig 
op straat en achtervolgt haar. Klaudia heeft het door. Ze wil niet bang zijn voor Eryk en 
draait zich met de kinderwagen om. Eryk krijgt een glimp van de baby te zien. Als hij naar de 
naam van de baby vraagt, loopt Klaudia weg en laat ze Eryk achter. 
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Over Rosanne Pel  
Regisseur Rosanne Pel ontving haar masterdiploma aan de Nederlandse Filmacademie in 
2015. Daarvoor studeerde ze aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht waar ze in 2011 
haar Bachelor voor regie en scenario behaalde. Tijdens haar studie maakte ze verschillende 
korte films waaronder OUT OF SIGHT (2010), geselecteerd voor het IFFR en winnaar van de 
NPS New Arrivals Audience Award. De speelfilm LIGHT AS FEATHERS, die deel uitmaakte van 
de HFM Works-in-progress selectie van 2017, is geselecteerd voor TIFF Discovery 2018, NFF 
2018 en voor het competitieprogramma op het Rome Film Fest en is haar debuutfilm als 
scenarist en regisseur. 
 
Rosanne Pel is door het Nederlands Film Festival geselecteerd als veelbelovende 
Nederlandse regisseur in het Talent en Route programma 2018. De talenten ontmoeten 
experts uit verschillende disciplines en krijgen de mogelijkheid om zowel zichzelf als hun 
projecten te presenteren en te promoten. 
 
Daarnaast is Pel met LIGHT AS FEATHERS genomineerd voor beste debuutfilm op het NFF en 
dingt ze daarom mee naar de Filmprijs van de stad Utrecht. 
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Stills Light as Feathers 
 Family Affair Films – Robert Wozniak 
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