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SYNOPSIS

Het is 2031. Een nieuwe ijstijd heeft bijna het gehele menselijke ras uitgeroeid. Aan boord
van sneltrein ‘snowpiercer’ razen de laatste overlevenden non-stop de aarde over. In de
achterste wagons houden de armste reizigers zich op in een getto. Zij snakken naar de
weelde van de voorste wagons, waar de rijke elite zich ophoudt. Met de getergde Curtis
voorop hopen ze zich een weg naar voren te kunnen vechten. Revolutie is onvermijdelijk!
Het epische science fiction-spektakel Snowpiercer van regisseur Bong Joon-ho (The Host,
Mother) vertelt een meeslepende parabel over een strijd van underdogs en overheersers.
Het script, vol zinderende actie, scherpe dialogen en zwarte humor, is minstens zo snel als
de ‘snowpiercer’ zelf en wordt gecompleteerd door adembenemende sets. Onder de
ijzersterke cast bevinden zich onder meer Chris Evans (Captain America), Tilda Swinton (The
Chronicles of Narnia), John Hurt (Harry Potter and the Deathly Hallows) en Octavia Spencer
(The Help).

www.snowpiercer.nl
www.facebook.com/snowpiercerNL
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SPECIFICATIES

LAND:
Verenigde Staten | Zuid-Korea | Frankrijk
JAAR:
2013
DUUR:
126 minuten
BIOSCOOPFORMAAT:
1:1.85
GELUID:
Dolby Digital
OORSPRONKELIJKE TAAL:
Engels/Koreaans gesproken
ONDERTITELING:
Nederlands
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CAST

Curtis
Mason
Wilford
Gilliam
Namgoong Minsu
Andrew
Edgar
Tanya

Chris Evans
Tilda Swinton
Ed Harris
John Hurt
Song Kangho
Ewen Bremner
Jamie Bell
Octavia Spencer
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CREW

REGIE Bong Joon-ho
SCENARIO Bong Joon-ho
Kelly Masterson
gebaseerd op de graphic novel
Transperceneige van Jacques Lob,
Benjamin Legrand en Jean-Marc Rochette

PRODUCENTEN Lee Tae-Hun
Park Chan-wook
Robert Bernacchi
MUZIEK Marco Beltrami
CAMERA Hong Kyon-Pyo
MONTAGE Steve M. Choe
CASTING Jenny Jue
DECOR Ondrej Nekvasil
ART DIRECTOR Stefan Kovacik
KOSTUUMS Catherine George
MAKE-UP & STYLING Jeremy Woodhead
SPECIAL EFFECTS Pavel Sagner
VISUAL EFFECTS Eric Durst
STUNTCOÖRDINATOR Julian Spencer
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OVER DE
REGISSEUR

Bong Joon-ho werd in 1969 geboren in Daegu, Zuid-Korea. Oorspronkelijk een student sociologie, verlegde Joon-ho al gauw zijn interesse naar film. In de vroeg jaren 90 voltooide hij
een tweejarige studie aan de Korean Academy of Film Arts en begon hij al enige bekendheid
te vergaren met zijn korte films. Hij vervulde daarnaast verschillende taken bij producties
van andere filmmakers.
Eind jaren 90 begon Joon-ho met het filmen van zijn speelfilmdebuut, Barking Dogs Never
Bite. De film werd onder meer geselecteerd voor het San Sebastian International Film Festival en Joon-ho begon steeds meer bekendheid te genieten onder filmprofessionals. Zijn
tweede film zou Memories of Murder zijn, een energieke hybride van buddy cop film, thriller
en komedie, gebaseerd op een echte moordzaak. Opnieuw werd Joon-ho's film geselecteerd voor het filmfestival van San Sebastian, waar deze drie prijzen won, waaronder die
voor beste regisseur. De film werd wereldwijd gedistribueerd. In Nederland was Memories
of Murder te zien tijdens het International Film Festival Rotterdam. Ook was er een Nederlandse dvd-release.
Joon-ho vervolgde zijn carrière met korte film-bijdragen aan twee verschillende projecten. In
2006 leverde hij een nieuwe speelfilm af: de spectaculaire monsterfilm The Host. De film
ging in première in het Director's Fortnight-segment van het filmfestival van Cannes en was
een grote hit in eigen land. In Nederland kende The Host een beperkte theatrical release en
wist door de jaren heen een zekere cultstatus op te bouwen. Twee jaar later leverde Joonho wederom een bijdrage aan een omnibus-project, ditmaal een drieluik getiteld Tokyo!,
waaraan ook Michel Gondry en Leos Carax bijdragen leverden.
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In 2009 volgde de speelfilm Mother, gelijke delen drama en genrefilm, die ook in Nederland
in de theaters te zien was. Mother ging in première in Cannes, waar de film uitstekend ontvangen werd. Ook in de rest van de film werd Mother lovend ontvangen door pers en publiek, al werd de film nergens in het buitenland een grote hit. In 2010 nam Joon-ho deel aan
de jury van het Sundance Film Festival en in 2011 was hij het hoofd van de Caméra d'Orjury tijdens het filmfestival van Cannes.
Snowpiercer is zijn vijfde speelfilm. Hij werkt momenteel aan een nieuw project.

FILMOGRAFIE
Snowpiercer (2013)
Berlinale 2014

Mother (2009)
Cannes: Un Certain Regard
Toronto: Special Presentation
San Francisco Film Critics Circle: Best Foreign Movie of the Year
International Film Festival Rotterdam
International Film Festival San Sebastian

The Host (2006)
Cannes: Director’s Fortnight
International Film Festival Edinburgh
Daejong Film Award: Best Director

Memories of Murder (2003)
Daejong Film Award: Best Director
Korea Film Award: Best Director
International Film Festival Rotterdam
International Film Festival San Sebastian

Barking Dogs Never Bite (2000)
International Film Festival Rotterdam
Filmfestival Munich
London Film Festival
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OVER DE CAST
CHRIS EVANS
Curtis

Chris Evans timmert aan de weg als acteur sinds 2000, maar geniet pas echt bekendheid
sinds hij gecast werd als Captain America, niet alleen in de gelijknamige superheldenfilm
maar ook in de uitermate succesvolle The Avengers-reeks. De tweede Captain America-film
gaat 27 maart in première in Nederland. In Snowpiercer neemt Evans de rol van Curtis op
zich, een leider tegen wil en dank die rebelleert tegen de geldende regerende macht, de
elite.
Evans over de samenwerking met Bong Joon-Ho:
“Snowpiercer was een geweldige ervaring. Ik kreeg de kans om samen te werken met grote
acteurs en een groot regisseur. Bong is gewoon geweldig in zijn werk. Voor mij heeft hij een
unieke manier van werken. Meestal als je een film begint te maken, start je met een closeup, daarna draai je de scène vanuit het oogpunt van een personage, dan weer een closeup, en dan weer vanuit het perspectief van een ander personage. Maar Bong heeft een andere aanpak, hij werkt veel nauwkeuriger. In zijn hoofd is de film al gemonteerd. Het is alsof
hij een huis zou bouwen en in plaats van te zeggen dat hij een hamer en spijkers nodig
heeft, weet hij op voorhand al dat hij 53 nagels nodig heeft hiervoor. Hij slaagt erin om veel
verschillende stappen in zijn hoofd te combineren en je krijgt onmiddellijk het gevoel dat hij
op een heel ander niveau werkt. Ik wist dat hij erg zeker was van zijn stuk en ik kon hem de
volle honderd procent vertrouwen.”
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JOHN HURT
Gilliam

Gilliam belichaamt als geen ander wijsheid en moed. Voor de inwoners van de achterste
treinwagons is hij als een heilige, die ze onvoorwaardelijk volgen. Om het etherisch aura en
de wijsheid van het Gilliam karakter te kunnen vertalen, is het nodig om een ervaren en oudere acteur te kiezen. Wanneer Bong Joon-ho voor de eerste keer John Hurt ziet. dertig jaar
geleden in The Elephant Man, is hij nieuwsgierig wie er achter het masker zat. Hurt bleek de
perfecte acteur voor de rol zijn.
Hurt over de samenwerking met Bong Joon-ho:
“Bong Joon-ho werkt net als een schilder. Elk nieuw project betekent voor hem een blanco
canvas. Hij laat niets van zijn vorige projecten zijn huidige visie beïnvloeden. Mother is een
geweldige film, net als Memories of Murder, maar ze zijn fundamenteel verschillend. Zijn
aanpak op de set is indrukwekkend. Dat de set zich beperkte tot de trein, was een grote
uitdaging voor Bong Joon-ho. Hij werkt als Hitchcock – hij is erg bewust bezig met het
shooten en springt erg zuinig om met beeldmateriaal. Zo weinig mogelijk materiaal belandt
in de montagekamer. Dit vergt veel filmkennis en ervaring. Als ik ooit opnieuw de kans krijg
om met Joon-ho samen te werken, dan zou ik erg blij zijn.”
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TILDA SWINTON
Mason

Tilda Swinton ontmoette Bong Joon-ho voor het eerst in Cannes, toen hij het hoofd van de
Caméra d’Or-jury was. Swinton bleek een grote fan van Joon-ho te zijn en het duurde niet
lang of ze hadden het over een samenwerking en het karakter van Mason werd geboren. Als
een vrouw die van een uitdaging houdt, onderging ze vlekkeloos een hele transformatie. Met
pruik, valse neus en kunstgebit werd Tilda Swinton bijna onherkenbaar en verrast ze hierdoor het publiek met haar veelzijdigheid.
Swinton over de samenwerking met Bong Joon-ho:
“Ik vind Bong Joon-ho’s werk groots en ben altijd al een fan van zijn films geweest. Om een
deel uit te maken van de cast is voor mij een grote eer, want ik kon werken met een aantal
van mijn favoriete acteurs. Boven alles, ben ik blij dat ik in staat was om te werken met
Song Kang-ho, die voor mij de beste levende acteur is. Ik ben er zeker van dat het een
voorrecht is, gezien de enorme concurrentie die er heerste, om de rol te mogen vertolken.
De film is voor mij een metafoor voor het leven en overleven van dag tot dag, van compartiment naar compartiment, van strijd tot strijd. Mensen gaan weg of worden achtergelaten,
en je mag je doel nooit verliezen."
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EMMA LEVIE
Claude

Emma Levie (rechts) met Octavia Spencer

De Amsterdamse actrice Emma Levie speelt in Snowpiercer een kleine maar belangrijke rol.
Haar personage Claude is in dienst van de mysterieuze Wilford, ontwerper en eigenaar van
de ‘snowpiercer’-trein, en houdt zich op in de voorste wagons van de trein.
In 2011 speelde Levie de titelrol in de Nederlands-Belgische co-productie Lena, een film
van Christophe Van Rompaey (Aanrijding in Moscou). Ondanks haar onervarenheid als
actrice werd haar rol alom geroemd. Tijdens het filmfestival Fantasporto mocht ze de prijs
voor beste actrice mee naar huis nemen.
Snowpiercer is Levie’s tweede rol. In het dagelijks leven volgt ze een opleiding aan de Gerrit
Rietveld Academie.
Lees ook het artikel dat de Filmkrant in 2012 aan Emma Levie wijdde:
http://www.filmkrant.nl/TS_februari_2012/7655
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GRAPHIC NOVEL

Snowpiercer is gebaseerd op de graphic novel Transperceneige van Jacques Lob, Benjamin
Legrand en Jean-Marc Rochette, die in delen verscheen tussen 1984 en 2000. Zij hebben
later ook meegewerkt aan het storyboard van de film en verzorgden het artwork.
Hieronder een samenvatting van het interview waarin ‘Hero Complex’ Jean-Marc Rochette enkele vragen stelde.
-------------------------------------------------Hero Complex caught up with Rochette about
his thoughts on the English translation of “Le
Transperceneige,” the movie version of
“Snowpiercer” and the political and philosophical questions raised in the story.
Hero Complex: “Le Transperceneige” first
came out in 1982. What are your feelings about
its English release more than 30 years later?
Jean-Marc Rochette: I’m very proud of course,
because very few French comic books are
translated into English. And I want to say here
that my artistic comic book influences
are mostly American. I am a great admirer of
American artists such as [Frederick] Opper,
[Rudolph] Dirks, [Elzie Crisler] Segar, No13	
  
	
  

el Sickles, [Will] Elder, Frank Robbins, [Richard] Corben, [Robert] Crumb and especially the
great Alex Toth.
HC: Did you make any changes for the English edition?
JMR: Not the slightest change. The book is the same it was 32 years ago, with all its charm
and all its weaknesses. I was so young back then, that when I read the comic book today I
can feel like that beginner again, and I like that. It’s like traveling in time to my younger days.
HC: The comic is considered among the best sci-fi graphic novels. Did you have any idea at
the time it would endure and be so respected?
JMR: I had no idea, really. I was only 25 years old, and it was my first sci-fi graphic novel,
but I knew that Jacques Lob’s story was a very inspired philosophical fable. I remember that
when “Transperceneige” was first published, the critics were very laudatory, for example in
1983 the newspaper Le Monde said it was ”the best graphic novel of the second millennium.” Hmmm, I don’t know… But as we say in French, “aux innocents les
mains pleines” (fortune favors the innocent)!
HC: You helped create such a compelling world — a post-apocalyptic wasteland where
humans survive only on a train with deep class divisions and disparities. Were you trying to
make a political statement at the time
JMR: This is very strange, because neither Jacques Lob nor me were very political, even
though politics always was and is a national passion in France. But for us not really, I think
we were more concerned with ecology at the time;
I was an activist against nuclear power plants and
Lob was also very concerned with pollution and
animal protection, but I don’t remember any discussions between us about social inequality. Nevertheless this story is probably the most political
graphic novel that I have ever read, and of course
created.
HC: Why do you think the story is still relevant to a
contemporary audience?
JMR: Now the inequality between the rich and the
poor has never been greater, and it exists everywhere around the world… I think that perhaps this
is the main reason why “Snowpiercer” really
speaks to people in Korea, France and, I hope,
soon in the USA.
HC: What’s it like to know that a film is being
based on your work?
JMR: In this case, it was like winning the lottery —
a kind of miracle — because the graphic novel was almost forgotten, and it so old (over 30
years old), and suddenly there is this Korean film director who found it by chance in a small
bookstore in Seoul, on the other side of the world. But then, as we say in French, “In art,
bad luck is a professional foul.” We were very lucky this time.
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FREE
SNOWPIERCER

Er is heel wat commotie geweest rond de Weinstein Company die Snowpiercer geen
release zou geven en later liet weten een eigen cut te maken voor de Amerikaanse markt,
waarmee er twintig minuten aan materiaal verloren zou gaan. Chris Evans en Denise HeardBashur zijn in opstand gekomen en richtten de ‘Free Snowpiercer’-campagne op, hetgeen
er mede heeft toe geleid dat de film in de Verenigde Staten alsnog in de oorpsronkelijke
versie uit zal gaan, hoewel beperkt.
Indiewire schreef er op 6 februari 2014 het volgende over:
“They say a good compromise is one where no one leaves the table happy, and that probably best describes the truce reached between The Weinstein Company and director Bong
Joon-Ho. After months of rumor, anger and speculation that saw the filmmaker's fans, key
cast members and the director himself lay public their displeasure about Harvey Weinstein's
rumored plans to cut Snowpiercer by twenty minutes and add voiceover, the good news is
that the director's cut of the film will get a U.S. release. The bad news? It might not play at a
theater near you.
Deadline reports that the movie will go into limited release only, as they claim a wide release
was planned until Bong Joon-ho "turned in a cut of just beyond two and one-half hours."
But as people who have been obsessively following the film know, the director's cut that is
already in release in some territories (and is screening at the Berlin Film Festival) is actually
just a shade over two hours long. It's unclear if they're mistaken but the site also suggests
that the movie "doesn’t deliver what the [sales] agents promised" despite the fact that it has
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broken box office records in South Korea, and taken home a handful of awards. Hmm....
One has to wonder how much the limited release plan has to do with Harvey Weinstein's
very public declarations of late that he will be more considerate when it comes to violent
movies, and will draw down on releasing them. Because it's not like this doesn't have the
star power to justify a broader rollout, with Captain America himself, Chris Evans, in the
lead, and Octavia Spencer, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Alison Pill and more in
support. But as our review of the movie notes, the action in this film kicks off from the start
and barely pauses for a breath. With Harvey ever increasingly aware of his public persona,
taking this to 2000 theaters after being very critical of gun violence might come off badly.
Whatever the real reasons, the bottom line is Snowpiercer will arrive as intended. We'll see
how far the rollout goes, but if it plays in the next town over, take the drive to see it.”
Lees het artikel online: http://blogs.indiewire.com/theplaylist/snowpiercer-directors-cutcoming-to-the-us-but-only-in-limited-release-20140206

16	
  
	
  

DE PERS

****
'Snowpiercer: verrassende mix van Europese strip-sf, Koreaanse weirdness en Hollywoodspektakel. Erg origineel en vermakelijk'
CINEMA.NL
****
'Futuristische klassenstrijd in HSL from hell'
DE TELEGRAAF
****
'Twee uur duurde dollemansrit vol fantastische vondsten'
NU.NL
****
VERONICA MAGAZINE
****
'Fijne cast, spectaculaire beelden en een enorme vaart'
SCHOKKEND NIEUWS
'De coolste én intelligentste actiefilm van deze lente'
PREVIEW
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‘De strafste film van het jaar? Voorlopig wel!’
HUMO
Snowpiercer heeft een visuele helderheid die de meeste Amerikaanse actieregisseurs het nakijken geeft’
‘Spectaculaire actie!’
DE MORGEN
‘Van de man die eerder al onder meer de monsterfilm “he Host en de politiethriller
Memories of Murder presteerde, mocht je veel verwachten, maar dit overtreft alles’
DE TIJD
‘Fijn geslepen actie, een goed ontwikkelde herseninhoud, fantastische verbeelding,
een mooie ziel, een uniek gevoel voor humor en een hele reeks sterke acteur:
Snowpiercer scoort op zowat alle fronten’
P MAGAZINE
*****
'A visionary example of dystopian sci-fi cinema at its very best'
CINEVUE
'An enthralling ride that never runs out of momentum'
SCREEN INTERNATIONAL
''A visually poetic and badass sci-fi thriller'
INDIEWIRE
'A monumental triumph of dystopian science fiction'
THE SOCIETY
'A tour de force of science fiction'
'A singular and breathtaking cinematic experience'
TWITCH
'A masterpiece'
'Nearly perfect'
FIRST SHOWING
'A visionary, thrilling work'
'A movie of almost constant momentum'
'One of our most exciting filmmakers'
THE PLAYLIST
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'A riveting ride'
THE HOLLYWOOD REPORTER
'Enormously ambitious, visually stunning'
VARIETY
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