




SYNOPSIS 
Een zwart-komisch liefdesverhaal. In de wereld van The Lobster is het niet toegestaan om alleenstaand door het leven te gaan. Singles 

worden opgepakt en vervoerd naar het Hotel, waar ze 45 dagen krijgen om een partner te vinden. Single David (Colin Farrell) krijgt 

als nieuwkomer in het Hotel te maken met het rigide Management. Lukt het hem niet om binnen de termijn een partner te vinden 

die door hen is goedgekeurd, dan wordt hij veranderd in een dier naar keuze en losgelaten in het Bos. Daar verschuilen zich ook de 

Loners. Als David dreigt te falen, sluit hij zich bij hen aan. Dan wordt hij verliefd op een mysterieuze Loner (Rachel Weisz). Maar dat 

is tegen de regels.
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HET MAKEN VAN THE LOBSTER
The Lobster is de eerste Engelstalige film van Yorgos Lanthimos, wiens tweede speelfilm, Dogtooth, vele internationale prijzen heeft 

gewonnen, waaronder die van Un Certain Regard in Cannes. Dogtooth werd ook genomineerd voor de Academy Award®  voor Beste 

Buitenlandse Film. Zijn derde speelfilm, Alps, won een aantal prijzen, waaronder in 2011 de Osella voor het Beste Scenario op het 

Filmfestival van Venetië. The Lobster is geschreven door Lanthimos in samenwerking met de bekroonde schrijver Efthimis Filippou, 

met wie hij al lang samenwerkt. De film is volledig opgenomen op locatie in Ierland.

BEGIN
Het script voor The Lobster kwam tot stand na een lang proces van observatie en discussies tussen Lanthimos en Filippou, over het 

leven, de mens, relaties en gedrag. Samen ontwikkelden ze dit abstracte uitgangspunt tot een scenario dat ze verder wilden verkennen. 

Lanthimos licht toe: “Het idee voor deze film kwam voort uit discussies over het gevoel dat veel mensen hebben, namelijk dat ze altijd 

een relatie moeten hebben, en hoe anderen aankijken tegen mensen die daar niet in slagen. Dat je succesvol moet zijn en wordt gezien 

als een mislukkeling als je alleen blijft. Over wat mensen er allemaal voor over hebben om maar met iemand samen te zijn. Over de 

angst en alles wat ons verder nog achtervolgt in onze eindeloze zoektocht naar een partner. “

“Alles begon met het observeren van vrienden en onbekenden,” verklaart Filippou, “En toen begonnen we na te denken over hoe 

ze wonen en hoe ze reageren op verschillende situaties. We wilden voornamelijk iets schrijven over de liefde. Dus we probeerden te 

bedenken wat liefde in deze tijd betekent voor de mens; hoe die zich verhoudt tot kameraadschap en eenzaamheid. “

Deze vragen leken leek het ideale vertrekpunt voor hun derde samenwerkingsproject; The Lobster beschrijft twee verschillende werelden. 

Filippou: “Een wereld waar paren wonen tegenover een wereld waar de eenlingen, de Loners, wonen. Het belangrijkste thema van het 

verhaal is de liefde. Het probeert te beschrijven hoe het is om iemands partner te zijn, en hoe het is om jezelf  te zijn in het leven. “

Ed Guiney, Ceci Dempsey en Lee Magiday werkten aan een ander project met Lanthimos, tot Lanthimos en Filippou hen hun idee 



voor The Lobster voorlegden. Guiney: “Het verhaal speelt zich af  in een parallelle wereld, zeker niet futuristisch, maar het is niet de 

wereld zoals wij die kennen.

In de wereld van The Lobster worden mensen die single zijn naar een instelling gestuurd die de allure heeft van een hotel, maar ook iets 

wegheeft van een gevangenis, en waar ze in korte tijd kennis moeten maken met een ander en met hem of  haar een relatie beginnen.“

Magiday voegt toe: “Het is een interessante kijk op hoe we zijn als mensen. Single zijn, alleen zijn of  een relatie met iemand hebben, 

en de angsten en beperkingen maatschappij daarop legt. The Lobster toont aspecten van de menselijke conditie en is tegelijkertijd een 

origineel liefdesverhaal. “

“Hij heeft een zeer bijzondere kijk op de wereld”, zegt Guiney over de regisseur. “Yorgos’ films zijn moderne allegorieën over de 

menselijke conditie. Hij vindt een manier om enkele van de grote vragen in ons leven op een verfrissende en narratief  originele manier 

inzichtelijk te maken. Zijn films bevatten veel verschillende lagen wat toon betreft; dus er is veel humor, maar ook grote droefheid, en 

er is geweld. Het is een ongelooflijk rijke omgeving die hij creëert en aan het publiek laat zien. “

En Filippou speelt ook een essentiële rol, zegt Dempsey: “Hij is een briljante schrijver en heel inspirerend en prikkelend. “

Op zijn beurt schetst Filippou de wereld die ze tot leven wilden brengen: “We wilden iets laten zien wat echt is, maar niet op een rea-

listische manier. Ik vind het heel moeilijk om op een realistische manier te schrijven of  te denken – ik heb er bewondering voor als ik 

het zie, maar zelf  geloof  ik niet dat ik het kan. Dus wanneer ik een verhaal vertel neem ik een echt thema, een reële situatie en een reële 

behoefte, maar presenteer die op een manier die voor mij gemakkelijker is, en daarom het grootste deel van de tijd niet realistisch. “

CASTING
Dempsey vertelt over de samenwerking met casting director Jina Jay. “Het was tegelijkertijd een wervelwind en een castingdroom. Het 

was een fascinerend proces om gade te slaan en om bij betrokken te zijn. Je kunt wel zien aan de cast van The Lobster dat veel acteurs 

zich aangetrokken voelen tot Yorgos’ werk en werkwijze. Hij creëert een klimaat van vertrouwen met de cast op de set en dat zie je 

terug in hun opmerkelijke prestaties.”

Guiney vertelt dat Lanthimos een grote aanhang heeft in de wereld van de acteurs: “Een heleboel acteurs zijn grote fans van zijn 

werk, en Dogtooth heeft veel gedaan. Acteurs voelen zich bijzonder aangetrokken tot zijn wereld en wat hij wil vertellen, dus toen we 

gingen casten voor The Lobster kregen we enorm veel reacties. Het was duidelijk dat veel interessante mensen er graag deel van uit 

wilden maken”, concludeert hij. “En we hadden geluk. We kregen een fenomenale cast bij elkaar, aangevoerd door Colin Farrell en 

Rachel Weisz. “

Magiday vervolgt: “We waren heel blij toen het verhaal Colin bleek aan te spreken, en hij dolgraag met Yorgos wilde werken. Yorgos 

had al heel vroeg besloten dat hij zowel Colin als Rachel in de film wilde, en we hadden dus enorm veel geluk dat zij beiden, plus de 

rest van de cast, zo enthousiast op het script reageerden. Yorgos weet een unieke band op te bouwen met de cast en het materiaal. “

Dempsey over Davids personage: “Yorgos legt niet alles uit. Hij laat het aan de kijker over om te achterhalen hoe het zit. Je ziet de 

wereld van The Lobster door Davids ogen, want hij is degene die naar het hotel wordt gebracht en hij heeft iets ondoorgrondelijks, niet 

op een berekende manier, maar zo is hij gewoon. Hij wordt afgeschilderd als een eenvoudige man, maar zijn daden kunnen verrassend, 

onverwacht en prikkelend zijn. David is degene die je volgt als kijker, het is zijn verhaal. Binnen dit mysterieuze universum is David 

een raadselachtige figuur, maar tegelijkertijd een vrij doorsnee man.

“Ik heb nog nooit zo weinig geweten van de achtergrond van een personage als bij deze film”, zegt Colin Farrell, “en dat is niet nega-

tief  bedoeld. Toen ik Yorgos voor het eerst sprak bleek dat hij niet zo geïnteresseerd is in achtergronden. En dat is prima, want zijn 



wereld is al een wereld op zich, ver verwijderd alle herkenbare vormen van sociale structuur. Hij laat natuurlijk wel elementen zien die 

ook bestaan in de wereld zoals we die kennen, maar doet dat op zo’n bijzonder en intense manier dat het moeilijk is om parallellen 

te trekken tussen de wereld in deze film, en de wereld die ik de afgelopen 37 jaar van mijn leven heb leren kennen.” Hij besluit: “Er 

heerste voortdurend een opwindende sfeer van onzekerheid.”

Farrell introduceert zijn personage, David: “In de eerste scène, als we kennismaken met David, wordt hij aan de kant gezet door zijn 

vrouw, en ervaart een acuut gevoel van eenzaamheid.” Farrell vertelt wat David onderscheidt en hem tot de hoofdpersoon maakt: “Hij 

is het enige personage dat het publiek meeneemt door de drie verschillende werelden; we leren hem kennen in de stad, vervolgens 

gaan we met hem mee naar het hotel, dan naar het bos en tenslotte weer naar de stad. “

HET HOTEL
Olivia Colman, die de hotelmanager speelt: “Om de en of  andere reden kunnen wij het niet aan dat mensen single willen zijn en in 

The Lobster gaat dat nog wat verder. “

Ben Whishaw speelt een andere nieuwkomer in het hotel. Zijn kenmerkende eigenschap is dat hij mank loopt. Whishaw legt uit hoe hij 

in de verhaallijn past. “Er ontwikkelt zich als nel een relatie met David, en ook met Lisping Man, gespeeld door John C. Reilly. David 

en Manke Man zijn nieuwkomers in het hotel maar ze sluiten al snel een soort vriendschap met Lisping Man. Whishaw concludeert: 

“Het was geweldig om te werken met Colin. Ik vind het fantastisch hoe hij als centrale figuur de verhaallijn vasthoudt. Hij heeft zich-

zelf  volledig getransformeerd en lijkt helemaal op zijn gemak in deze bizarre wereld. “

De nieuwkomers in het hotel maken een merkwaardig proces door. Het personage van Colman lijkt op het eerste gezicht misschien 

oprecht, maar eigenlijk, legt Colman uit, is ze een soort gevangenbewaarder. De wetten van het hotel zijn uitgebreid, complex en 

rigide. Alle ‘gasten’ zijn verplicht om een soort uniform te dragen en zich te houden aan een strikt schema. Iedereen leeft in angst voor 

de duistere straffen die hen boven het hoofd hangen als ze niet meewerken. Colman zegt verder over haar personage: Ze is een soort 

Nurse Ratched. Zij is verantwoordelijk voor het veranderen van mensen in dieren als ze er niet in slagen een partner te vinden.



HET BOS
Colin Farrell over de verhaallijn: “De mensen die zich verzetten tegen het systeem wonen in het bos en streven ernaar om alles te 

zijn wat het Hotel niet is. Dus ze hebben zich voorgenomen om hun leven lang alleen te blijven, als Loners, zoals ze dat noemen. 

Ze luisteren naar muziek, ze dansen, maar hebben allemaal hun eigen koptelefoon zodat ze niet met een ander kunnen dansen. Als 

iemand in de problemen komt, helpen ze hem niet, flirten met een ander is niet toegestaan, en relaties aangaan ook niet. Elke vorm 

van paarvorming wordt afgewezen.”

Verrassend genoeg heerst ook in de bossen een repressief  en wreed regime. “Je zou denken dat het verlaten van het hotel met al 

zijn doctrines en een nieuw leven beginnen in het bos zou leiden tot vrijheid, een leven zonder alle regels en structuur van het hotel, 

“zegt Farrell. “Je realiseert je dat elke vorm van dominante structuur, elke vorm van harde regels die aan een mens worden opgelegd, 

op zeker moment onnatuurlijk blijkt te zijn. Bovendien, de wereld van de Loners is net zo wreed als de wereld van het Hotel, zo niet 

wreder. “ 

Léa Seydoux speelt de dogmatische leidster van deze complexe groep mensen. “Loner Leader is een leider,” zegt Seydoux. Haar 

personage lijkt ongrijpbaar en onkenbaar. In Seydoux’ woorden: “Ik denk dat het moeilijk is om haar echt te kennen, omdat ze zich 

verschuilt. “

In het bos ontmoet David iemand met wie hij zich echt verbonden voelt: de Shortsighted Woman, gespeeld door Rachel Weisz. Weisz, 

die een grote bewonderaar was van Dogtooth en al geruime tijd heel graag met Lanthimos wilde samenwerken, werd zonder enige vorm 

van voorbereiding in het diepe gegooid toen ze op de set arriveerde. Ze herinnert zich: “De enige echte voorbereiding was het leren 

van mijn tekst, want ik speelde geen herkenbaar personage naar wie ik onderzoek kon doen.” Haar enthousiasme over het proces is 

voelbaar. “Dat is deels het leuke eraan”, vervolgt ze. “Het is in zekere zin één grote improvisatie, niet in de zin van de woorden of  de 

tekst, maar van wat er gebeurt; ik leer over de wereld terwijl we aan het filmen zijn.”

The Lobster is grotendeels in chronologische volgorde gefilmd, wat zorgde voor een unieke acteerervaring. Lee Magiday vertelt: “Co-

lin Farrell is de enige die van het begin tot het eind in de film voorkomt. Rachel Weisz arriveerde drie weken voor het einde van de 

opnames, op het moment dat we verhuisden van het Hotel naar het Bos. Ze had Colin nog niet ontmoet en kende de rest van de cast 

niet, en het was fantastisch om te zien hoe ze het hele proces omarmde. Het was alsof  ze de hele tijd al bij ons was geweest.”

Rachel Weisz over de Loners: “Het zijn afvalligen, ze leven in strijd met de regels van de wereld. Ze leven als complete alleenstaanden; 

het is wel toegestaan om vriendschappen en gesprekken hebben, maar je niet om te flirten of  te kussen of  elkaar aan te raken. Je moet 

alleen blijven. De regel is dat je single blijft; het is een universum dat enorm aan regels is gebonden. “ Weisz besluit: “De hele film is 

aan enorm veel regels gebonden.”

Omdat de cast zo internationaal was, werd besloten om de acteurs hun eigen accent te laten gebruiken. Producent Magiday: “Het was 

de bedoeling om de wereld van The Lobster vertegenwoordigen; het gaat over een maatschappij waarin iedereen zijn eigen natuurlijke 

kernmerken heeft. Dat was een belangrijk deel van het proces voor Yorgos. “

Lanthimos wilde zijn cast ook graag versterken met lokale niet-professionals, verklaart Magiday. “Bij iedereen die Yorgos heeft gecast 

heb je het gevoel dat ze afkomstig zouden kunnen zijn uit deze wereld. Hij heeft iets in hen gezien dat hij vorm heeft proberen te 

geven op het doek.”

Whishaw verduidelijkt wat de niet-professionele ondersteunende cast in Lanthimos’ ogen voor meerwaarde had voor de film: “Hij 

houdt van hun openheid, hun achteloosheid, zou je kunnen zeggen. Ze doen het gewoon, ze hebben geen bagage van ‘zo zou acteren 

moeten zijn’. Op zie manier kan hij zijn bijzondere wereld scheppen, waarin mensen zich op bijzondere wijze gedragen. Een wereld 



die lijkt op de onze, maar dan een beetje gekanteld, enigszins uit balans.”

Het werken met niet-professionals bleek ook voor Farrell een verfrissende ervaring: “Hoe vaker je acteert, hoe meer bepaalde manier-

tjes erin sluipen en hoe meer je vertrouwt op bepaalde gewoontes en karaktertrekjes. En nu kun je proberen om terug te keren naar 

een staat van genade, dat wil zeggen een gebrek aan bewustzijn, het loslaten van alles wat je in al die jaren ervaring hebt verworven. 

Mensen zijn onhandig. We stotteren, we aarzelen, we stoppen halverwege een gedachte… Met dat in je achterhoofd was het heel leuk 

en makkelijk om te werken met die jongens en meiden - er was geen scheidslijn tussen ervaren en onervaren acteurs.”

Er was nog een ander democratisch element op de set, benadrukt John C. Reilly: “We waren allemaal precies hetzelfde gekleed en we 

verbleven allemaal in hetzelfde hotel. “ Een groot deel van de film is opgenomen in het Parknasilla Hotel en Resort in County Kerry 

aan de zuidwestkust van Ierland. In dat hotel was ook het grootste deel van de cast en crew ondergebracht. Reilly, enthousiast: “Het 

was een soort groot zomerkamp voor filmacteurs.”

DE OPNAMES
Veel aspecten van de opnames weken af  van de gangbare praktijk. “Alles aan dit proces is onconventioneel “, aldus Farrell. “De werk-

wijze is onconventioneel. En het team beweegt snel, en dat is geweldig.”

De film kon zich nier de luxe permitteren van lange repetities, wat eerder een voordeel bleek te zijn dan een nadeel. “Soms filmde 

Yorgos een take bij wijze van repetitie en dan bleek die opname al goed te werken.” Zegt Magiday. “Dus al was het een repetitie, we 

namen het wel meteen op. Yorgos houdt van improviseren. Hij werkt wel vanuit een script, maar hij kijkt ook graag welke energie 

er die dag rondwaart. Dempsey: “Omdat de acteurs niet zijn lamgeslagen door eindeloze repetities, komt alles vrij spontaan over en 

straalt de film een energie uit die je normaalgesproken niet zou tegenkomen.”

Zowel Dogtooth als Alps zijn gemaakt met een microbudget, waar Lanthimos volledige zeggenschap over had. Naast het feit dat dit zijn 

eerste Engelstalige film was, vonden de opnames ook nog plaats buiten zijn eigen land (Griekenland), en met een internationale cast 

en crew. Met cameraman Thimios Bakatakis en editor Yorgos Mavropsaridis had hij eerder samengewerkt, maar de rest van de crew 

was nieuw voor hem. Magiday: “Op de set probeert Yorgos het hele proces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Hij houdt ervan 

om op te gaan in een bepaalde scène en door te gaan in plaats van stoppen, starten, stoppen, starten. Hij vindt het belangrijk om met 

de camera te kunnen bewegen, doorgaan met het volgende shot en de energie van de acteurs behouden.”

Bij de opnames is bijna uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk licht en de acteurs gebruikten geen make-up. Dempsey: “Er is geen 

day for night gebruikt, en iedereen werd teruggestuurd om zijn of  haar make-up te verwijderen. De enige keer dat we lampen hebben 

gebruikt was ‘s nachts. Yorgos en Thimios hebben maar twee woorden nodig om elkaar te begrijpen, en dat werkt heel goed.” John 

C. Reilly: “ Het heeft een heel ‘handgemaakte’ uitstraling, simpel, maar heel goed uitgevoerd; er is iets formeels aan de cameravoering 

en de look van de film.”

Reilly vervolgt: “Als je deze film vergelijkt met andere, komen alleen de films van Kubrick er een beetje in de buurt. Daarin wordt zeer 

naturalistisch en realistisch gespeeld, maar de omstandigheden in de wereld zijn heel vreemd. En op een duistere manier is het ook 

vaak erg grappig. Ontregelend en grappig tegelijkertijd.”

“Ik heb me helemaal niet voorbereid op deze rol, want het is zo’n specifieke wereld die Yorgos heeft geschapen,” zegt Whishaw in 

overeenstemming met eerdere opmerkingen. “Het is moeilijk om los van hem te werken. Ik denk dat hij iedereen opzettelijk onwetend 

houdt, en waarschijnlijk wil hij ook niet dat we alles te veel overdenken. “



Léa Seydoux is het daarmee eens. “Je moet zijn instructies volgen. Je moet er niet te veel over nadenken, want het is een wereld die 

niet bestaat. Ik heb gewoon mijn instinct gevolgd en geprobeerd me voor te stellen hoe het kon zijn. “

Het zijn bij deze film niet de gebruikelijke vragen die je je stelt, en de gangbare processen die je doormaakt als acteur “, aldus Farrell. 

“Het is gewoon ‘doe zo weinig mogelijk’, want de tekst en de structuur van de scènes en de dynamiek tussen de personages zijn zo 

specifiek dat je ze niet moet verstoren met acteurs die binnen komen denderen met al hun meningen en theorieën.” Farrell besluit:” 

Het was een bijzonder interessante oefening in terughoudendheid en vertrouwen op het materiaal. “

HET PUBLIEK
Ben Whishaw: “Je kunt de film op heel veel manieren interpreteren. Aan de ene kant is de manier waarop het verhaal verteld wordt 

heel toegankelijk, hoe krankzinnig het ook is, maar aan de andere kant is wat de film teweeg brengt weer heel breed. Er zit veel poëzie 

in, het is een prikkelende film, het is een uitdagende film. Het gaat in wezen ook over de absurditeit van de mens, de idiote dingen we 

doen en de idiote dingen waar we zo’n behoefte aan hebben. “

Léa Seydoux voegt daaraan toe: “Ik denk dat de film mensen aan het denken zet. Dat moet een film ook doen - het is bijna een nieuwe 

taal en een nieuwe manier van kijken. Je kunt vragen stellen bij je eigen bestaan nadat je de film gezien hebt.” John C. Reilly: “Wat 

mensen het meest zal verassen aan de film, is dat hij, ondanks de complexere achterliggende idee en de wereld waarin het verhaal 

zich afspeelt, heel reëel en direct is. ‘ En over de onderliggende thema’s van de film: “De zaken waar deze mensen mee worstelen zijn 

eenzaamheid, het onvermogen om iemand te vinden, en de angst om alleen dood te gaan. En dat zijn universele problemen die alle 

mensen hebben. “

Rachel Weisz: ‘Wat ik zo mooi vind aan The Lobster is de originaliteit, de frisheid, het uitdagende, de gevaarlijkheid, de komedie, de 

merkwaardige spanning, de romantiek. “Colin Farrell is ervan overtuigd dat de film hoe dan ook reacties zal losmaken bij het publiek. 

“Dat is een ding dat zeker is”, zegt hij. “Niemand zal apathisch de zaal uitlopen. “

Lee Magiday: “Het is geen film die het genre opnieuw uitvindt; het is een origineel verhaal, door een originele stem verteld, op een 

originele manier. Hopelijk zullen de mensen zich aangesproken voelen door de emotie, de humor, de tederheid en de ongebruikelijke 

manier waarop onze hoofdpersonen de liefde vinden. “

“De film gaat in wezen over liefde,” beweert Ed Guiney. “Het is een meditatie over de aard van de hedendaagse liefde en ik denk 

dat het publiek vele facetten daarvan in de film zal herkennen. Ik vind het een ontroerende film, en heel grappig. Hij bevat angst en 

verdriet en wat geweld. Het is een film die niet de logica aanspreekt, maar de intuïtie. 

“ Yorgos is in staat om zowel esoterisch als toegankelijk te zijn,” zegt   Ceci Dempsey, “En dat is een interessante prestatie. De film 

spreekt aan op heel veel verschillende niveaus. Eigenlijk brengt hij je in een soort roes.”

Het laatste woord is aan Yorgos Lanthimos zelf: “Ik hoop dat we onze films op zo’n open manier maken dat iedereen er zijn eigen 

kijk op kan hebben. We hebben bepaalde beslissingen gemaakt; het is een bijzondere en specifieke film met hopelijk zijn eigen stem en 

hij roept een aantal vragen op. Maar afgezien daarvan hoop ik dat iedereen die ernaar kijkt erin mee kan gaan en op zijn eigen manier 

over de verschillende aspecten nadenken. Zo hoop ik dat de film zal werken. “



COLIN FARRELL
DAVID

Colin Farrell is geboren in Ierland en is ook in Hollywood een gevierd acteur. In 2009 won Farrell een Golden Globe voor zijn rol in 

In Bruges, waarna hij voor Seven Psychopaths weer samenwerkte met regisseur Martin McDonagh. De film gaat over een scenarioschrijver 

die betrokken raakt bij de kidnapping van een hond door zijn vrienden. Onlangs heeft Farrell de opnames afgerond voor het tweede 

seizoen van de HBO-dramaserie True Detective, waarin hij speelt naast Rachel McAdams en Vince Vaughan. Nic Pizzolatto, de schep-

per van de serie, heeft ook het tweede seizoen geschreven. De serie wordt voor het eerst uitgezonden in de zomer van 2015. Hij was 

onlangs te zien in de filmadaptatie van Miss Julie tegenover Jessica Chastain en geregisseerd door Liv Ullmann. In 2013 speelde Far-

rell in de Disney-film Saving Mr. Banks met Tom Hanks en Emma Thompson, een kijkje achter de schermen over het maken van de 

populaire Disney-film Mary Poppins. Verder is hij te zien geweest in Winter’s Tale, Dead Man Down, Total Recall, Peter Weirs The Way Back, 

London Boulevard, Fright Night, de Warner Brothers komedie Horrible Bosses en Ondine van de Ierse regisseur Neil Jordan, die handelt over 

een Ierse visser die een vrouw tegenkomt van wie hij denkt dat ze een zeemeermin is. Andere films zijn onder meer: Gavin O’Conners 

Pride and Glory, Woody Allens Cassandra’s Dream, Michael Manns Miami Vice, Oliver Stones Alexander, Terrence Malicks The New World 

en Ask the Dust, gebaseerd op de roman van John Fante. Hij speelde ook tegenover Al Pacino in The Recruit, in A Home at the End 

of  the World, gebaseerd op het boek van Michael Cunningham, en twee rollen in films van Joel Schumacher: Phone Booth en Tigerland. 

Daarnaast zijn er nog Minority Report, Daredevil, American Outlaws, SWAT en Intermission. Colin is geboren en getogen in Castleknock in 

Ierland, als zoon van voormalig voetballer Eamon Farrell, en is een neef  van Tommy Farrell. Zowel Tommy als Eamon Farrell speelde 

in de jaren ’60 voor de Ierse voetbalclub Shamrock Rovers. Als tiener koesterde Farrell ambities om in de voetsporen te treden van 

zijn vader en oom, maar al snel verschoof  zijn interesse naar acteren en schreef  hij zich in voor de Gaity School of  Drama in Dublin. 

Al voor hij zijn diploma behaald had, vertolkte Colin hoofdrollen in Deirdre Purcells TV-drama Falling for a Dancer en de BBC-serie 

Ballykissangel. Snel daarop volgde een rol in het regiedebuut van Tim Roth The War Zone. Tegenwoordig woont hij in Los Angeles.

RACHEL WEISZ
SHORTSIGHTED WOMAN

Oscar-winnares Rachel Weisz, die bekend staat om haar vertolkingen van sterke, intelligente vrouwen, is zowel op het witte doek als 

in het theater altijd op zoek naar uitdagende rollen en projecten. De komende jaren zal Weisz meewerken aan projecten van interna-

tionaal bekende regisseurs, en op dit moment werkt ze in New York aan het Untitled Josh Marston Project, samen met Michael Shannon, 

Kathy Bates en Danny Glover. Onlangs heeft ze de opnames afgerond voor Paolo Sorrentino’s Youth, samen met Michael Caine, en 

Derek Cianfrances The Light Between the Oceans, waarin Michael Fassbender de andere hoofdrol speelt. Deze film is gebaseerd op de 

New York Times bestseller van M.L. Stedman, en volgt een vuurtorenwachter en zijn vrouw in de nadagen van de Eerste Wereldoor-

log die zich gesteld zien voor een moreel dilemma als er een boot aanspoelt met een baby erin.  

In 2005 werd Weisz unaniem geprezen voor haal rol naast Ralph Fiennes in Fernando Meirelles verfilming van John le Carré’s best-

seller The Constant Gardner. Voor deze rol kreeg ze ook een Screen Actors Guild Award, een Golden Globe Award en de Academy 

Award® for Best Supporting Actress. In 2012 werd ze genomineerd voor een Golden Globe voor Best Actress in a Motion Picture 

Drama voor haar prestatie in Terence Davies’ The Deep Blue Sea, een verfilming van het toneelstuk van Terrence Rattigan. Haar rol in 

deze onafhankelijke film leverde haar ook Best Actress-awards op van The New York Film Critics Circle en de Toronto Film Critics 

Association.

De zeer uiteenlopende films waaraan Weisz heeft meegwerkt zijn onder meer: Alejandro Amenábar’s oud-Egyptische epos Agora 

(2009) dat in première ging op het Filmfestival van Cannes, Rian Johnsons internationale oplichtersfilm The Brothers Bloom (2008) 

naast Mark Ruffalo en Adrien Brody, Wong Kar Wais My Blueberry Nights (2007), Peter Jacksons The Lovely Bones (2009), Adam Brooks’ 

romantische komedie Definitely Maybe (2008), en het onafhankelijke politieke drama The Whistleblower (2010) geregisseerd door Larysa 

Kondracki, een rol waarvoor Weisz veel lof  heeft gekregen. Weisz speelde ook in Jim Sheridans thriller Dream House (2011), tegen-

over Daniel Craig, Francis Lawrences thriller Constantine (2005), Darren Aronofskys sci-fi/romantische fantasy-avontuur The Fountain 

(2006) samen met Hugh Jackman, Gary Fleders Runaway Jury (2003), James Foleys Confidence (2003), Chris en Paul Weitz’ About a Boy 



(2002), Jean-Jacques Annauds Enemy at the Gates (2001), Michael Winterbottoms I Want You (1997), David Lelands The Land Girls 

(1998), Beeban Kidrons Swept from the Sea (1997), Bernardo Bertolucci’s Stealing Beauty (1996) en David Hare’s Page Eight (2011) naast 

Bill Nighy en Ralph Fiennes for the BBC. Ook is Weisz te zien geweest in een aantal blockbuster films, waaronder The Mummy (1999) 

en The Mummy Returns (2001) van Stephen Sommers, The Bourne Legacy (2012) van Tony Gilroy, tegenover Jeremy Renner, en recentelijk 

Sam Raimi’s Oz: The Great and Powerful (2013) naast James Franco en Michelle Williams. 

Op Broadway was Weisz te zien in Mike Nichols’ Betrayal, samen met Daniel Craig en Rafe Spall. Al voor de première, tijdens previews 

in het Barrymore Theater, brak Betrayal de box office records die op naam stonden van Nichols’ laatste stuk, Death Of  a Salesman. In 

2010 won Weisz de Laurence Olivier Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol van Blanche DuBois in de West End-reprise 

van Tennessee Williams’ A Streetcar Named Desire. Weisz werd alom geprezen voor The Shape of  Things van Focus Features, wat tevens 

haar debuut was als producente. Daarvoor had ze op het toneel al een hoofdrol gespeeld in het gelijknamige stuk van schrijver-

regisseur Neil LaBute, zowel in Londen als New York. Haar rol in Sean Mathias’ regie van Noel Cowards Design for Living leverde haar 

een London Drama Critics’ Circle Award for Outstanding Newcomer op. Ook speelde ze in de West End-productie Suddenly Last 

Summer geregisseerd door Mathias. Weisz begon haar carrière als studente in Cambridge, waar ze de Talking Tongues Theatre Group 

oprichtte. Dit gezelschap voerde vele experimentele stukken op en won de prestigieuze Guardian Award op het Edinburgh Festival.

JESSICA BARDEN
NOSEBLEED WOMAN

Jessica Barden zal binnenkort samen met Carey Mulligan te zien zijn als Liddy in Thomas Vinterbergs verfilming van Far From the Mad-

ding Crowd. Hiervoor speelde Barden in Andrew Levitas’s Lullaby (2014), naast Garrett Hedlund en Amy Adams, en in The End of  The 

F*****g World (2014), een televisiefilm gebaseerd op de gelijknamige strip en geregisseerd door Jonathan Entwistle, waarin Barden de 

hoofdrol vertolkt van Alyssa, naast Craig Roberts. Andere opmerkelijke rollen heeft Bardem gespeeld in onder meer Mindscape geregis-

seerd door Jorge Dorado (2013), Hanna geregisseerd door Joe Wright (2011), Mrs Radcliffe’s Revolution geregisseerd door Billie Eltring-



ham (2007) en Stephen Frears’ Tamara Drewe (2010), in haar doorbraak rol van Jody, tegenover Gemma Arterton en Dominic Cooper. 

BBC One kondigde onlangs aan Sadie Jones’ The Outcast voor televisie te gaan bewerken. Hierin zal Barden te zien zijn als Kit, tegen-

over George Mackay. Barden heeft onlangs de opnames afgerond voor de derde aflevering van de misdaadserie Murder, ook voor de 

BBC. Op televisie verscheen ze verder in Coming Up – Sammy’s War, Chickens, The Chase, No Angels en My Parents Are Aliens.

Op het toneel speelde Barden onder meer in Armstrong’s War (Finborough Theatre), Pea Gibbons in Ian Ricksons veelgeprezen Jeru-

salem in het Royal Court Theatre en laatst nog als Cate in Sarah Kane’s Blasted, geregisseerd door Richard Wilson voor het Sheffield 

Crucible Theatre.

OLIVIA COLMAN
HOTEL MANAGER

Olivia Colman is een met een BAFTA-award bekroonde actrice. Ze volgde haar opleiding aan de Old Vic Theatre School in Bristol, en 

heeft daarna vele rollen gespeeld in films, op televisie en in het theater. Tot haar laatste filmrollen behoren die in Cuban Fury tegenover 

Nick Frost; Carol Thatcher in Phyllida Lloyd’s met een Oscar® en BAFTA bekroonde film The Iron Lady; en Tyrannosaur geregisseerd 

door Paddy Considine, waarvoor ze tijdens het Sundance Festival een World Cinema Special Jury Prize won, een prijs voor Beste 

Actrice bij de British Independent Film Awards en de Evening Standard British Film Awards. Op televisie is ze recentelijk te zien 

geweest naast David Tennant, als rechercheur Ellie Miller in de tweede serie van de immens populaire misdaadserie Broadchurch van 

ITV. In 2014 won ze de Best Actress BAFTA voor het eerste seizoen van Broadchurch. Ze won twee BAFTA-awards in 2013, voor haar 

rol van Sue in Jimmy McGoverns Accused, naast Anne-Marie Duff, en die van Sally Owen in de BBC-hitserie Twenty Twelve. Andere 

televisierollen had ze onder meer in The Secrets met Alison Steadman; de komedie Mr Sloane tegenover Nick Frost, haar co-star uit 

Cuban Fury; The 7:39 met Sheridan Smith en David Morrissey; en Christopher Hampton’s bewerking van The Thirteenth Tale tegenover 

Vanessa Redgrave. Ze is bekend om haar regelmatige optredens in Peep Show, Green Wing en Rev. Op het toneel heeft Colman recen-

telijk gespeeld in de West End-productie Hay Fever van Howard Davies.

Binnenkort zal Colman te zien zijn in Rufus Norris’s verfilming van de hitmusical London Road en in een nieuwe televisiebewerking 

van John le Carré’s The Night Manager voor AMC en BBC, samen met Tom Hiddleston en Hugh Laurie.

ASHLEY JENSEN
BISCUIT WOMAN

Ashley Jensen is een bekroonde actrice, bekend om haar werk in film, televisie en theater. Jensen, geboren in Schotland, verwierf  

be-kendheid met haar regelmatige optredens op de Engelse televisie, onder meer in May to December (1994), Roughnecks (1994-1995), 

Bad Boys (1996), City Central (1998-2000), Eastenders (2000), Clocking Off (2001-2003), Two Thousand Acres of  Sky (2003) en Silent Witness 

(2003). Na een rol in een kerstaflevering van The Office in 2003, naast Ricky Gervais en Stephen Merchant, kreeg Jensen de rol van 

Maggie in Extras. Deze rol, die ze vertolkte van 2005 tot 2007, leverde haar een iconische status op, alsmede nominaties voor een 

BAFTA en een Emmy, en twee British Comedy Awards. Met haar rol van Christina McKinney in Ugly Betty tussen 2006 en 2010 kreeg 

ze ook internationale bekendheid plus een nominatie voor een SAG Award.

Jensens eerste filmrollen waren die in Mike Leighs Topsy-Turvy (1999) en Michael Winterbottoms A Cock and Bull Story naast Steve 

Coogan en Rob Brydon (2005). In 2009 speelde Jensen een van de hoofdrollen in Debbie Isitts Nativity! en vlak daarna volgden stem-

menrollen in de animatiefilms How to Train Your Dragon (2010), Gnomeo and Juliet en Arthur Christmas (2011), en Pirates! Band of  Misfits 

(2012). Ook speelde ze in 2011 in Hysteria met Maggie Gyllenhaal en Hugh Dancy, en All Stars in 2013.

Recentelijk is Jensen te zien geweest in tv-series als Love & Marriage, met Celia Imrie en Larry Lamb en The Escape Artist naast David 

Tennant, beide uit 2013, plus Catastrophe met Sharon Horgan en Rob Delaney in 2015. Jensens Britse theaterwerk omvat A Chorus of  

Disapproval, geregisseerd door Trevor Nunn in het Harold Pinter Theatre, Howard Katz van Patrick Marber voor het National Theatre, 

King Lear geregisseerd door Greg Hersov in de Royal Exchange, Chimps van Gemma Bodinet in het Hampstead Theatre en Attempts 

on Her Life geregisseerd door James Macdonald in het Royal Court.



ARIANE LABED
MAID

De Franse actrice Ariane Labed heeft prijzen gewonnen voor haar werk op het toneel en het witte doek. Ze kreeg lovende kritieken 

voor haar filmdebuut, de hoofdrol in het Griekse drama Attenberg (2010), wat haar op het Filmfestival van Venetië onder andere de 

Coppi Volpa opleverde, en een prijs van de Hellenic Film Academy.

Na dit succes speelde ze in 2011 Yorgos Lanthimos’ film Alps. In 2013 was ze naast Ethan Hawke en Julie Delpy te zien in Richard 

Linklaters Before Midnight, de derde film van zijn veelgeprezen Before-trilogie. In 2014 speelde ze de hoofdrol in Jasmila Zbanics Love 

Island. Later in 2015 zal ze naast Nathalie Baye spelen in Préjudice, en in Philippe Grandieux’ Malgré La Nuit, The Forbidden Room, geregis-

seerd door Guy Maddin en Evan Johnson (die te zien was op het Filmfestival van Berlijn), en Seances, naast Charlotte Rampling en 

Mathieu Amalric, eveneens geregisseerd door Guy Maddin. In 2015 won ze de prijs voor Beste Actrice in Locarno en werd ze genomi-

neerd voor de Cesar voor Beste Actrice voor haar titelrol in Lucie Borleteau’s Fidelio, Alice’s Odyssey naast Melvil Poupaud. Labed treedt 

regelmatig op in het theater met theatercompagnie Vasistas. In 2010 was ze te zien in Platonov, een productie van Nationale Theater 

van Griekenland, eveneens geregisseerd door Yorgos Lanthimos.

ANGELIKI PAPOULIA
HEARTLESS WOMAN

Angeliki Papoulia volgde haar opleiding aan de toneelschool van Athene, en is medeoprichtster van de Griekse theatergroep Blitz, 

waarvoor ze schrijft, regisseert en speelt. The Lobster is de derde film van Yorgos Lanthimos waarin Papoulia te zien is, na haar rol als 

Oudere Zus in Dogtooth (2009) en in Alps (2011). Papoulia speelde in 2011 ook in Lanthimos’ Platonov voor het Nationele Toneel van 

Griekenland.

Papoulia is te zien geweest in een aantal korte films, alsmede de lange speelfilms Alexandria (2001), Matchbox (2002), Well Kept Secrets - 

Athanassia in 2008 en recentelijk A Blast (2014).



JOHN C. REILLY
LISPING MAN

John C. Reilly heeft meer dan 60 filmrollen op zijn naam staan. Zijn werk is bekroond met Academy Awards®, Tonys, American Spirit 

Awards, Grammy’s en nog vele andere.

Hij heeft samengewerkt met regisseurs als Martin Scorsese, Gangs of  New York (2002), The Aviator (2004); Brian DePalma, Casualties of  

War (1989); Robert Altman, A Prairie Home Companion (2006); Terrence Malick, The Thin Red Line (1999); Rob Marshall, Chicago (2002); 

Roman Polanski, Carnage (2011); Wolfgang Petersen, The Perfect Storm (2000); Lynne Ramsay, We Need to Talk About Kevin (2011); en 

Paul Thomas Anderson, Hard Eight (1996), Boogie Nights (1997) en Magnolia (1999).

Ook speelde hij in de succesvolle komedies Talladega Nights: The Ballad of  Ricky Bobby (2006), Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007), 

Stepbrothers (2008) en Cyrus (2010). Onlangs was Reilly de stem van het titelpersonage in de voor een Academy Award® genomineerde 

animatiefilm Wreck-It Ralph (2012) en in 2014 had hij een hoofdrol in Guardians of  the Galaxy. In de wereld van de onafhankelijke film 

heef  hij meegewerkt aan The Good Girl (2002), Cedar Rapids (2011), The Promotion (2008), Terri (2011), Year of  the Dog (2007), Criminal 

(2004), en The Anniversary Party (2001).

Op televisie werkt Reilly veelvuldig samen met komieken Tim Heidecker en Eric Wareheim in onder andere de programma’s Tim and 

Eric’s Awesome Show, Great Job en Check It Out! met Dr. Steve Brule.

Tot zijn vele toneelrollen behoren die in True West (genomineerd voor een Tony Award) en A Streetcar Named Desire op Broadway, 

evenals The Grapes of  Wrath van The Steppenwolf  Theatre Company.

LEA SEYDOUX
LONER LEADER

Léa Seydoux is in 1985 geboren in Parijs. In 2005 volgde een jaar acteerlessen bij Enfants Terribles.

In 2006 ontmoette ze Catherine Breillat en kreeg een rol in Une Vielle Maitresse. Vervolgens speelde ze samen met Guillaume Depar-

dieu de hoofdrol in de film On War van Bertrand Bonello. Daarna speelde ze de hoofdrol tegenover Louis Garrel in La Belle Personne, 



geregisseerd door Christophe Honoré, een rol waarvoor ze genomineerd werd voor een César. Seydoux speelde ook naast Brad Pitt 

in Inglourious Basterds van Quentin Tarantino (2009). 

Ze werd door Ridley Scott gecast voor zijn verfilming van Robin Hood, samen met Russell Crowe, die in 2010 in op het Filmfestival 

van Cannes in première ging. Datzelfde jaar speelde ze in nog drie andere films: Belle Épine geregisseerd door Rebecca Zlotowski, 

die geselecteerd was voor de Semaine de la Critique in Cannes, Roses à crédit geregisseerd door Amos Gitai en The Mysteries of  Lisbon 

geregisseerd door Raúl Ruiz.

Seydoux werd gecast voor Woody Allens Midnight in Paris, d in 2011 op het Festival van Cannes in première ging. Datzelfde jaar speelde 

ze ook in Mission Impossible: Ghost Protocol naast Tom Cruise.

In 2012 verscheen Seydoux naast Diane Kruger in Benoît Jacquots film Les Adieux a la Reine, een rol waarvoor ze werd genomineerd 

voor de César voor Beste Actrice. Seydoux speelde ook een belangrijke rol in Sister van Ursula Meier (2012), die in Berlijn de Zilveren 

Beer won. In 2013 was ze te zien in Grand Central van Rebecca Zlotowski en La Vie d’Adele van Abdelatif  Kechiche. La Vie d’Adele 

won de Gouden Palm, de belangrijkste prijs van Cannes, en was de eerste film die die prijs zowel als die voor de beste actrice kreeg 

toebedeeld. Seydoux speelde in Christophe Gans’ laatste film Beauty and the Beast naast Vincent Cassel, en in Wes Andersons The Grand 

Budapest Hotel, beide uit 2014. In dat jaar speelde ze ook Loulou de La Falaise in Saint Laurent geregisseerd door Bertrand Bonello.

In 2015 is ze te zien in Journal d’une Femme de Chambre geregisseerd door Benoit Jacquot en geselecteerd voor de competitie op het 

Filmfestival van Berlijn, en zal naast naast Daniel Craig spelen in Sam Mendes’ Spectre. Seydoux is ook het gezicht voor het parfum 

Prada Candy.

MICHAEL SMILEY
LONER SWIMMER

Michael Smiley verwierf  bekendheid met zijn rol in de Channel 4-sitcom Spaced met in de hoofdrollen Simon Pegg en Nick Frost 

(1999-2001). Daarna volgden belangrijke tv-rollen zoals in de Dickens-bewerking Bleak House, met Anna Maxwell Martin en Carey 

Mulligan (2005), en later Wire in the Blood, naast Robson Green (2008).

In 2010 vertolkte Smiley een van de hoofdrollen in Burke and Hare naast Simon Pegg, Andy Serkis en Tom Wilkinson en in Ben 

Wheatleys debuutfilm Down Terrace. Het jaar daarop speelde hij in Ben Wheatleys horrorfilm Kill List. De film kreeg lovende kritieken 

en leverde Smiley de prijs voor Best Supporting Actor op van de British Independent Film Awards.

Na een rol in de misdaadserie Luther (2010-2013) verscheen Smiley in 2013 in Ripper Street, het veelgeprezen Utopia en Black Mirror. 

Datzelfde jaar werkte hij weer samen met Ben Wheatley in A Field in England en schitterde naast George MacKay in Paul Wrights For 

Those in Peril. Andere titels op zijn naam zijn Svengali, met Martin Freeman, en Edgar Wrights The World’s End naast Simon Pegg en 

Nick Frost, beide uit 2013. In 2014 speelde Smiley in Kevin Macdonalds Black Sea en Glassland naast Will Poulter en Toni Collette. 

Smileys lopende projecten zijn onder meer My Name is Emily en Ben Wheatleys Free Fire, samen met Luke Evans, Olivia Wilde en 

Cillian Murphy.

Smiley is geboren in Belfast en heeft als stand-up comedian opgetreden op het Edinburgh Fringe Festival en het Melbourne Comedy 

Festival.

BEN WHISHAW
LIMPING MAN

Na zijn afstuderen aan de Londense Royal Academy of  Dramatic Art in het voorjaar van 2003, was Ben Whishaw te zien in Enduring 

Love, een verfilming van de roman van Ian McEwan en geregisseerd door Roger Michell, en Layer Cake, geregisseerd door Matthew 

Vaughn. In 2003 speelde hij ook in de populaire komedie The Booze Cruise voor ITV.

Hierna maakte Whishaw zijn West End-debuut bij het National Theatre in hun uitvoering van Phillip Pullmans His Dark Materials en 

speelde hij Hamlet in Trevor Nunns spannende ‘jeugd’-versie van het stuk in de Old Vic, een rol waarvoor hij lovende kritieken kreeg 

en een Laurence Olivier-nominatie (2005).



Rond deze tijd ontdekten producent Bernd Eichinger regisseur Tom Tykwer van Perfume Whishaws uitzonderlijke talent. Whishaw 

speelde de hoofdrol van Grenouille in het zeer succesvolle Perfume (2006). Verder speelde Whishaw in de film Stoned  (2006) de rol 

van Keith Richards van de Rolling Stones. Ook in dat jaar rondde Ben de opnames af  voor I’m Not There, het filmportret dat Todd 

Haynes maakte over het leven van Bob Dylan, naast grootheden als Cate Blanchett, Richard Gere en Christian Bale. Whishaw speelt 

de jonge, poëtische Dylan. Daarnaast verscheen Whishaw op de Engelse televisie in Nathan Barley van regisseur Chris Morris voor 

TalkBack Productions. Whishaw keerde terug naar het theater voor Katie Mitchells uitvoering van The Seagull in het National Theatre 

van Londen, in de herfst van 2006, waarvoor hij opnieuw prachtige kritieken kreeg.

In 2008 was Whishaw te zien in Brideshead Revisited als Sebastian Flyte, een jonge getroebleerde aristocraat. The project werd geregis-

seerd door Julian Jarrold en geproduceerd door Robert Bernstein. In 2008 speelde Whishaw in het zeer populaire BBC-drama Crimi-

nal Justice wat hem in 2009 de prijs voor Beste Acteur van de Royal Television Society Awards opleverde, die voor Beste Acteur bij 

de International Emmy Awards 2009 en een nominatie voor Beste Acteur bij de BAFTA Television Awards 2009. In 2008 speelde 

Whishaw ook de hoofdrol in The Idiot in het National Theatre.

Ook 2009 was weer een druk jaar voor Whishaw. Hij speelde de dichter John Keats in Jane Campions Bright Star. De film vertelt het 

verhaal van Keats’ relatie met Fanny Brawne, gespeeld door Abbie Cornish. Vervolgens speelde Ben de hoofdrol in het Royal Court 

Theatre in Mike Bartletts Cock –een stuk dat de seksualiteit van een man onderzoekt, en de problemen die ontstaan als je je realiseert 

dat je een keuze hebt. Daarna speelde Whishaw Ariel, tegenover Helen Mirren en Russell Brand in The Tempest.

Vervolgens was Whishaw te zien als Freddie Lyon in The Hour voor de BBC tegenover Dominic West en Romola Garai. En daarna 

in de hoofdrol naast James Purefoy en Patrick Stewart in de BBC-bewerking van Shakespeares Richard II dat werd uitgezonden in de 

zomer van 2012 en hem een TV BAFTA opleverde. Whishaw verving John Cleese als de nieuwe Q in de nieuwste Bond-film, Sky-

fall, naast Daniel Craig en Ralph Fiennes. Begin 2013 kwam Cloud Atlas in de bioscoop, met Whishaw te midden van een sterrencast 

bestaande uit onder meer Tom Hanks, Jim Sturgess en Halle Berry. Op het toneel was Whishaw te zien naast Judi Dench in Peter en 

Alice.

Vorig jaar speelde Whishaw het duistere en tragische personage van Baby in Jez Butterworth’ Mojo in Londens West End en vertolkte 

hij de hoofdrol in de onafhankelijke film Lilting. Hij was ook de stem van de beer Paddington in de succesvolle familiefilm Paddington.

Op dit moment vertolkt hij de hoofdrol in het BBC-spionagedrama London Spy en zal hij nogmaals Q spelen in de volgende Bond-

film, Spectre, geregisseerd door Sam Mendes, die eind 2015 zal uitkomen. Later dit jaar zal hij te zien zijn als Herman Melville in The 

Heart of  The Sea, een film van Warner Bros over de aanval van de walvis die zou leiden tot Moby Dick. In 2015 zal Whishaw ook te 

zien zijn naast Meryl Steep en Helena Bonham Carter in het veelbelovende Suffragette. In juli 2015 speelt Whishaw de rol van Dionysus 

in Euripedes’ Bakkhai van het Almeida Theatre. 

YORGOS LANTHIMOS
REGISSEUR, SCENARIOSCHRIJVER, PRODUCENT

Yorgos Lanthimos is geboren in Athene, Griekenland.

Hij heeft in samenwerking met Griekse choreografen een aantal dansvideo’s geregisseerd, naast TV-commercials, muziekvideo’s, korte 

films en theaterstukken. Kinetta, zijn eerste speelfilm, draaide op de festivals van Toronto en Berlijn en werd daar goed ontvangen.

Zijn tweede speelfilm, Dogtooth, won in 2009 de “Un Certain Regard-prijs” in Cannes, en daarna talloze prijzen  op festivals wereldwijd. 

De film werd in 2011 genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Alps won in 2011 de “Osella voor beste scenario” 

op het Filmfestival van Venetië en in 2012 de prijs voor de Beste Film op het filmfestival van Sydney.

The Lobster is zijn eerste Engelstalige film.



EFTHIMIS FILIPPOU
SCENARIOSCHRIJVER

Efthymis Filippou schreef  samen met Yorgos Lanthimos het scenario voor zowel het voor een Academy Award® genomineerde 

Dogtooth (2009) als voor Alps (2011).

Naast zijn samenwerkingsprojecten met Lanthimos heeft hij meegeschreven aan L, geregisseerd door Babis Makridis (2012) en het 

komische drama Chevalier, geregisseerd door Athina Rachel Tsangari (2015). Filippou heeft ook romans geschreven: A Man is Talking 

by Himself  While Holding a Glass of  Milk (2009), Scenes (2011) en Dimitri (2014), alle verschenen bij MNP Publications, plus een toneel-

stuk, Bloods, voor het Onassis Cultural Centre (2014).

ED GUINEY
PRODUCENT

Ed Guiney richtte in 2001 samen met Andrew Lowe Element Pictures op. Het bedrijf  heeft op dit moment ruim 50 mensen in dienst, 

met kantoren in Dublin en London, en doet zowel productie, distributie als vertoningen.

Tot de in 2014 geproduceerde films behoren Room, verfilming van Emma Donoghues bekroonde bestseller, geregisseerd door Lenny 

Abrahamson, met in de hoofdrollen Brie Larson, Joan Allen, Jacob Tremblay en William H. Macy; 11 Minutes, een coproductie met 

Skopia Films, van de befaamde Poolse regisseur Jerzy Skolimowski, en met Richard Dormer, Wojciech Mecwaldowski, Paulina Chap-

ko; A Date for Mad Mary, geregisseerd door Darren Thornton, en Glassland, geregisseerd door Gerard Barrett en met Jack Reynor, 

Will Poulter en Toni Collette, die onlangs zijn première beleefde op Sundance 2015, waar Reynor voor zijn rol de Speciale Juryprijs 

ontving.

Recente producties zijn onder meer Abrahamsons laatste film Frank, met Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, en Maggie Gyl-

lenhaal, en Ken Loach’ Jimmy’s Hall, een coproductie met Sixteen Films.

Eerdere film zijn onder meer What Richard Did, Garage en Adam & Paul (alle van Lenny Abrahamson), Shadow Dancer (James Marsh), 



The Guard (John Michael McDonagh), This Must be the Place (Paolo Sorrentino), Palme d’Or-winnaar The Wind That Shakes the Barley 

(Ken Loach), Omagh (Peter Travis) en Gouden Leeuw-winnaar The Magdalene Sisters (Peter Mullan).

Recent televisiedrama is de nieuwe langlopende serie Red Rock voor het Ierse TV3, Charlie, een driedelig drama voor RTÉ met Touch-

paper Television, Ripper Street 3, met Tiger Aspect en Lookout Point voor Amazon en de BBC. In 2013 produceerde Element ook 

Quirke, een kostuumdrama met Gabriel Byrne, gebaseerd op de romans van Benjamin Black alias John Banville voor de BBC. Element 

Pictures Distribution treedt op voor STUDIOCANAL’s in Ierland, maar koopt zelf  ook aan. Het bedrijf  beheert ook een online 

video on demand platform, Volta.ie, dat zich richt op de betere Ierse en internationale films, en exploiteert de Light House Cinema, 

een van Dublins meest vooraanstaande art house-bioscopen.

In 2014 ontving Ed Guiney de Prix Eurimages van de European Film Awards, een erkenning van het belang van coproducties voor 

de Europese filmindustrie.

 
LEE MAGIDAY
PRODUCENT

Lee Magiday werkt sinds 2006 bij Element Pictures. Ze zette het kantoor van Element in London op en richtte zich daarna op het 

produceren van speelfilms. Magiday werkt als producente veel samen met Ed Guiney, Andrew Lowe en het ontwikkelteam van Ele-

ment.

Magiday was Associate Producer voor de Ierse box office hit The Guard, geregisseerd door John Michael McDonagh en met Bren-

dan Gleeson en Don Cheadle. Ze produceerde de korte film Necktie, met Kate McColgan, geschreven en geregisseerd door Yorgos 

Lanthimos en gemaakt in opdracht van het Filmfestival van Venetië ter ere van het 70-jarige bestaan. Ook produceerde Magiday de 

korte film Candy, met Brett Webb en Partizan Films voor het BBC Film Network, BBC HD & the UK Film Council/BFI, geregis-

seerd door de talentvolle en bekroonde muziekregisseur Kinga Burza, met Ella Purnell (Never Let Me Go). Voor ze bij Element kwam 

werken, deed Magiday Acquisitions & Production bij de Europese afdeling van Focus Features. Daarvoor werkte Lee als aankoper bij 

PolyGram Filmed Entertainment. Ze begon haar carrière met het produceren van muziekvideo’s.



Film4  Bord Scannán na hÉireann / the Irish Film Board  Eurimages  the Netherlands Film Fund  Greek Film Centre and BFI  present in association with  Protagonist Pictures
an  Element Pictures  Scarlet Films  Faliro House  Haut et Court  Lemming Film co-production in association with Limp

with the participation of CANAL+  CINE+  and Aide aux Cinémas du Monde  Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International and Institut Français

edited by YORGOS MAVROPSARIDIS casting director JINA JAY line producer CÁIT COLLINS sound designer JOHNNIE BURN 
production designer JACQUELINE ABRAHAMS costume designer SARAH BLENKINSOP director of photography THIMIOS BAKATAKIS 
co-producers CHRISTOS V. KONSTANTAKOPOULOS LEONTINE PETIT CAROLE SCOTTA JOOST DE VRIES and DERK-JAN WARRINK

executive producers ANDREW LOWE TESSA ROSS and SAM LAVENDER produced by ED GUINEY LEE MAGIDAY CECI DEMPSEY and YORGOS LANTHIMOS 
written by YORGOS LANTHIMOS and EFTHIMIS FILIPPOU directed by YORGOS LANTHIMOS

© MMXV   Element Pictures   Scarlet Films  Faliro House Productions SA   Haut et Court   Lemming Film   The British Film Institute   Channel Four Television Corporation
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