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Jij bent mijn vriend
Een film over vriendschap van de makers van De kinderen van juf Kiet
Vriendschap sluiten moet je leren en dat gaat met vallen en opstaan. Regisseurs
Petra en Peter Lataster filmen in Jij bent mijn vriend de levendige zesjarige
Branche die net met zijn ouders vanuit Macedonië naar Nederland is gekomen
en voor het eerst naar school gaat. Hij spreekt de taal niet en kent niemand. Een
vriend vinden blijkt niet zo eenvoudig te zijn.
Branche moet zich in de klas van juf Kiet staande houden tussen klasgenootjes
waarmee hij geen taal of gezamenlijke achtergrond deelt. Jij bent mijn
vriend volgt Branche vanaf de paniek van zijn eerste dag naar school tot een
zelfverzekerde jongen in de klas van meester Wout.
Jij bent mijn vriend is een hartverwarmende documentaire, van de makers van
De kinderen van juf Kiet, over het belang en de kracht van vriendschap. Petra
en Peter Lataster filmden in hun kenmerkende observerende stijl – zonder
commentaar of interviews en vanuit het perspectief van de kinderen. Jij bent
mijn vriend gaat over de hunkering van ieder mens naar een liefdevolle en veilige
omgeving.
Mokum Filmdistributie brengt Jij bent mijn vriend uit op 22 november 2018 in de
filmtheaters en op Picl.

Over Jij bent mijn vriend
Branche is nog maar net in Nederland. Als hij de eerste dag naar zijn nieuwe school
moet, wil hij zijn bed niet uitkomen. School is eng, want hij kent niemand in zijn klas
en hij is de enige die Macedonisch spreekt.
We leven mee met Branche die vertwijfeld pogingen doet om een vriend te vinden
tussen de kinderen die we kennen uit De kinderen van juf Kiet. Hij bouwt samen met
de Syrische Ayham huizen van blokken en ondanks alle taalbarrières groeit er een
vriendschap tussen de jongens. Tot Ayham op een dag niet meer op school verschijnt.
Deze ervaring is voor Branche een enorme klap die hij maar moeizaam het hoofd
weet te bieden en hij rouwt om zijn vriend. Wanneer twee maanden later de Syrische
broers Maksem en Jorj in de klas komen, ziet Branche in Maksem een nieuwe kans
om vriendschap te sluiten. Eerst wil het angstige jongetje nog niets weten van
toenaderingspogingen, maar met liefde en geduld lukt het Branche toch om het
vertrouwen van Maksem te winnen. Eindelijk voelt Branche zich thuis in zijn klas.
Dan moet hij opnieuw beginnen als hij naar groep 5 gaat van meester Wout: een klas
waar kinderen in zitten die al hun hele leven Nederlands spreken. Zijn vermogen om
vriendjes te maken wordt opnieuw op de proef gesteld. Lukt het Branche om in deze
nieuwe omgeving zijn weg te vinden?

Regisseurs Petra en
Peter Lataster over
Jij bent mijn vriend
“Met Jij bent mijn vriend willen we
laten zien hoe belangrijk het voor
kinderen is om vriendschappen te
leren sluiten. Dat maakt ze socialer
en het helpt kinderen om te aarden in
een groep. Zo vinden ze hun plek in
het leven.
Maar behoort deze taak ook tot het
toch al overvolle eisenpakken van
een leraar?”

Over regisseurs Petra en Peter Lataster
Petra Lataster-Czisch is filmmaakster
en schrijfster. Petra groeide op in OostDuitsland, studeerde filmtheorie en scenario
en verhuisde in 1981 naar Amsterdam.
Peter Lataster is geboren in Amsterdam.
Na de middelbare school volgde hij een
opleiding als cameraman.
Sinds 1990 maken Petra en Peter
documentaires, korte films en dansfilms.
Hun films gaan grote thema’s niet uit de
weg maar schuwen het grote gebaar. De
laatste jaren werken ze steeds minder
met interviews en commentaar, waardoor
de kijker een grote mate van emotionele
betrokkenheid wordt gegund. Petra: “Samen
met de mensen die we filmen zoeken we
naar het wezen van het leven. Er is niets
beters dan dat.”

Veel van de films van Petra en Peter zijn
(inter)nationaal bekroond. Voor Verhalen van
een rivier (1994) Niet zonder jou (2011) en De
kinderen van juf Kiet (2016) ontvingen zij een
Gouden Kalf. Wakker in een boze droom won
in 2013 de prijs voor de beste Nederlandse
documentaire op het IDFA. In 2012 waren
de Latasters documentairemakers in focus
van het Instituut voor Beeld en Geluid
en verscheen er een dvdbox met hun
verzameld werk. Beiden werken ook als
docent en coach.
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