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 Naam: Mirosława van der Boom en Beau Geraeds 

 Leeftijd: 19 t/m 25 jaar 

 Titel: Queer in the Zone 

 Lengte film in min.: 20 

 Naam cameraman/vrouw: Mirosława Van Der Boom en Beau Geraeds 

 Leeftijdscategorie: 19 t/m 25 jaar 

 Filmopleiding: Geen 

 
Inhoud van de film: 
‘Queer in the Zone’ vertelt het verhaal van de Poolse Dawid, een homoseksuele jongen die in een LGBT-vrije 
zone woont. Hij houdt van zijn stad, maar wordt dagelijks geïntimideerd en bedreigd. 

De film opent met aangrijpend realistische beelden en de sociale problemen rond de LHBTIQ+ 
gemeenschap komen indringend over. We zien effectieve camerafragmenten en goed 
ondersteunende geluidslaag. Je zit meteen midden in het verhaal.  

Vervolgens zoomen we in op de verhalen van personen, die openhartig over hun sociale acceptatie 
en actiebereidheid praten. Ook de andere kant van de sociale conflicten, zeg de tegenpartij, komen 
aan het woord. Met name de activist die met zijn gele bord rondtrekt en protestfoto’s maakt is 
verrassend en toont dat je als kijker veel informatie moet verwerken voordat je tot oordelen komt. 
Wat de film speciaal en filmisch sterk maakt, is dat de uitleg van de betreffende persoon doorgaat 
terwijl we eenvoudige alledaagse handelingen zien. Die zijn mooi in beeld gebracht, zodat je het 
gevoel hebt erbij te zijn. De stapels pillendozen tonen een schokkend beeld, dat lang bij blijft. De 
overgang van het ene hoofdstuk naar de andere is goed getimed, zoals bijvoorbeeld bij het tonen van 
de beelden vanuit de rijdende trein. Herkenbaar is de saamhorigheid met mensen die dezelfde 
uitsluiting ondergaan: een positief groepsgevoel, hoewel dat isolement van deze groep ook een deel 
van de botsingen kan veroorzaken. 

De oproep om betrokkenheid en steun is groot en komt goed over. Het is enerzijds een duidelijke 
protestfilm en actiefilm, maar ook een documentaire met veel bruikbare informatie en herkenbare 
stellingname van de filmer. 

De geluidslaag is heel goed. Camerawerk indrukwekkend en tot betrokkenheid aanzettend, inhoud 
interviews prima. Een geweldige film. 
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