
NORD-OUEST PRESENTEERT 

 
 
 
 
 
 

VINCENT LINDON 
 

EN GUERRE 
 

 
EEN FILM VAN 

STÉPHANE BRIZÉ 
 
 
 
 

Formaat : Scope | Duur : 1h54 | Geluid : 5.1 
 
 

RELEASE DATUM 23 MEI 2018 
 

Persdossier en foto’s beschikbaar op 
www.obrother.be 

 
 
 
 
 

O Brother Distribution 
72 Trooststraat 
1030 Brussel 

België 
T +32 2 739 47 20 

 

 



 
 

 
 

SYNOPSIS 
 
 
Ondanks zware financiële offers van de werknemers en een recordwinst voor hun 
bedrijf, besluit het bestuur van de fabriek Perrin Industrie toch om de site volledig 
te sluiten. De 1100 werknemers, onder leiding van hun woordvoerder Laurent 
Amédéo, besluiten, na gebroken beloftes en overeenkomsten, om dit brutale 
besluit te verwerpen en stellen alles in het werk om hun baan te redden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERVIEW MET 
STÉPHANE BRIZÉ 
REGISSEUR 
 
Waarom deze film? 
Om te begrijpen wat er zich achter de mediabeelden afspeelt die regelmatig getuige zijn van 
het geweld dat kan ontstaan tijdens sociale plannen. En in plaats van het woord 'achter', 
zouden we beter het woord 'voorafgaand' gebruiken. Wat gebeurt er in aanloop van zulk 
geweld? Welke weg leidt naar dit? 
Woede gebaseerd op een gevoel van vernedering en wanhoop opgebouwd tijdens de weken 
van strijd en waar - we zullen het ontdekken - een enorme wanverhouding van de werkende 
krachten blijkt.  
 
Wat zijn de krachtlijnen waarrond de film is opgebouwd? 
Met Olivier Gorce, coscenarist van de film, hadden we twee uitgangspunten. Een verhaal 
brengen, maar zonder de werkelijkheid te verdraaien. De film is dus opgebouwd rond de 
beschrijving van een marktmechanisme dat volstrekt onmenselijk is, samen met de opkomende 
woede van de werknemers die worden meegesleept in de onrust van een sociaal plan. Deze 
woede wordt met name belichaamd door een vakbondsvertegenwoordiger zonder enige 
politieke retoriek, maar eenvoudigweg met de enorme behoefte om zijn verontwaardiging en 
leed te uiten alsook die van zijn collega's. Zijn betwisting: weigeren zijn job af te geven opdat 
een bedrijf daarvan nog meer profijt kan trekken dan al is, terwijl hetzelfde bedrijf heeft beloofd 
de werknemers te beschermen in ruil voor financiële opoffering. 
 
Is de situatie die beschreven wordt in de film uitzonderlijk? 
Neen, zeker niet. Want in dat geval zou dit een manier zijn geweest om te tonen dat de 
werkelijkheid niet is wat ze lijkt. 
En de situatie is zo onuitzonderlijk dat we er dagelijks over horen in de media. Maar zonder 
echt bewust te zijn van wat er op het spel staat en de mechanismen die in werking treden. Het 
geval van Perrin Industrie dat wordt beschreven in de film staat voor Goodyear, Continental, 
Allia, Ecopla, Whirlpool, Seb, Seita, enz. In al deze gevallen hebben analyses van deskundigen 
aangetoond dat er geen sprake was van economische problemen of dat het 
concurrentievermogen niet in gevaar dreigde te komen. 
 
U heeft hier een erg politieke film gemaakt. 
Politiek in de etymologische zin van het woord, de film tracht het leefklimaat in kwetsbare 
wijken voor te stellen. Maar ik ben geen woordvoerder, noch van een partij, noch van een 
vakbond. Ik neem enkel een systeem waar dat objectief coherent is vanuit beursperspectief, 
maar objectief incoherent is vanuit menselijk standpunt. En het zijn deze twee standpunten die 
de film tegenover elkaar zet. Het menselijke aspect tegenover de economische dimensie. Hoe 



kunnen deze twee grove schetsen van de wereld elkaar overlappen? Kunnen ze vandaag nog 
naast elkaar bestaan? 
Het is omdat ik denk dat niet iedereen begrijpt wat de echte redenen zijn van al deze sluitingen 
waar we alle dagen over horen in de media dat ik dit thema heb aangesneden. Ik spreek niet 
over bedrijven die sluiten omdat ze geld verliezen, ik spreek over bedrijven die sluiten en toch 
winstgevend zijn. 
De situatie die wordt beschreven in de film lijkt eenvoudig: "Werknemers weigeren de 
brutale sluiting van hun fabriek", maar er bestaan toch wel bepaalde regels waar men 
zich aan moet houden.  
 
Hoe pakt men zulke materie aan? 
Om de spelregels in dit soort situaties goed te begrijpen, hebben Olivier Gorce en ik met een 
heleboel mensen gesproken: arbeiders, HR-managers, bedrijfsleiders en advocaten die 
gespecialiseerd zijn in de verdediging van werknemers, maar ook advocaten gespecialiseerd in 
de belangen van de bedrijven. Dit alles met het doel om niet zomaar dogmatische 
redevoeringen beknopt tegenover elkaar te stellen, maar om radicaal verschillende 
standpunten met elkaar te confronteren door sterke en onderbouwde argumenten naar voren 
te brengen. 
De ontmoeting met een advocaat dat gespecialiseerd is in de verdediging van de werknemers 
bij deze fabriekssluitingen hielp ons in de eerste plaats om het wettelijk kader rond een sociaal 
plan in detail te begrijpen. Deze informatie hielp ons toen Xavier Mathieu, voormalige 
vakbondsleider van Continental, ons tijdens de werkvergaderingen vertelde over de manier 
waarop het conflict dat hij in 2009 heeft meegemaakt, georganiseerd en gestructureerd was. 
Na afloop van deze vergaderingen hadden we plotseling een enorme hoeveelheid aan 
informatie. Bedoeling was dan om drama te creëren door een man en een groep te beschrijven 
die in een conflict worden meegesleept om hun banen te redden, maar door steeds rekening 
te houden met de huidige regelgeving. We wilden de kijker echter niet bedelven onder een 
heleboel juridische details en ons vooral niet opsluiten in een typisch Franse situatie. 
We moesten keuzes maken, een manier vinden om soms zeer technische zaken begrijpelijk te 
maken, het begin- en eindpunt van het conflict te bepalen en alle actiemiddelen van de 
werknemers om te zetten in hoopvolle maar ook sombere momenten. Maar één essentieel 
punt werd nooit in vraag gesteld, namelijk de wilskracht van de werknemers om hun job te 
behouden. Tot het moment dat een aantal onder hen de strijd niet meer willen of kunnen 
voortzetten en besluiten om de sluiting van de fabriek te aanvaarden in ruil voor een cheque 
aangeboden door de directie. Dat zorgt, ook daar, voor sterke drama doordat twee krachtige 
standpunten tegenover elkaar staan. En door er steeds voor te zorgen dat de stemmen van 
beide partijen op de meest objectieve manier worden gehoord. 
 
Wat men uit de film leert, is dat tenslotte, iedereen - arbeiders, directieleden en politici - 
argumenten hebben die kunnen overeenstemmen. Er bestaat geen simplistische 
tegenstelling tussen de lieve arbeiders tegenover hun werkgevers en cynische politici. 
Dit was een van de belangrijkste uitdagingen van het project: de mechanismen tonen van een 
systeem zonder een karikatuur te schetsen van het betoog van de verschillende partijen. Er 
bestaat een economisch systeem dat bediend wordt door mannen en vrouwen die 
eenvoudigweg niet dezelfde belangen hebben als de werknemers. Maar in alles wat we gezien, 
begrepen en geanalyseerd hebben, geldt een duidelijke tendens, namelijk dat de strijdende 



partijen niet in evenwicht zijn. Want vanaf het moment dat de wetgeving het mogelijk maakt om 
een winstgevende onderneming te sluiten, spreekt men van meet af aan al van een 
onevenwichtige machtsverhouding. Men ziet het in alle fasen van het conflict dat beschreven 
wordt in de film. 
Tot de hallucinante ontknoping die ons leert dat een onderneming die haar activiteiten stopzet 
wettelijk verplicht is zich te koop aan te bieden, maar dat zij evenzeer op rechtmatige wijze niet 
hoeft te verkopen. In deze context hebben de werknemers dus eigenlijk niet veel kans om als 
winnaar uit de bus te komen. Ze kunnen zich verzetten, gedurende enige tijd het verloop van 
het sociaal plan belemmeren, het imago van de onderneming schaden door spectaculaire en 
gemediatiseerde acties te ondernemen of de productie en de voorraden blokkeren waardoor 
de onderneming geld verliest, tegen de zin van de industriële concerns natuurlijk. Uiteindelijk 
laten de financiële kwetsbaarheid van de werknemers en de tot hun beschikking gestelde 
regelgeving hen nauwelijks toe om de sluiting te verhinderen. En de hele strategie van een 
directie is dan haar brutale beslissing te rechtvaardigen door argumenten aan te halen die zo 
objectief mogelijk moeten lijken. Vaak door de cijfers in haar belang te laten spreken. 
 
En om in de rol te kruipen van iemand die deze strijd aangaat om zijn baan en die van zijn 
collega's te redden, heeft u nogmaals beroep gedaan op Vincent Lindon. 
We hebben film na film een band opgebouwd, een ondenkbare relatie. En het is niet zozeer 
het vertrouwen dat er tussen ons is die deze weg mogelijk heeft gemaakt, maar eerder een 
totaal gebrek aan inschikkelijkheid tegenover elkaar. 
Na drie films waarin ik Vincent een rol gaf van een stille man, moesten we ons werk 
noodzakelijkerwijs herzien en een drastische wending geven aan de aard van het traject en het 
personage; maar door tegelijkertijd de wereld te blijven observeren. In deze film is hij een man 
van woorden, iemand die zich verdedigt, die zich met veel lawaai verzet. We hadden dit nodig 
want dit is uiteindelijk iets dat ons kenmerkt in het leven: er zit veel woede in ons. Door de 
behoefte aan woorden en de noodzaak om ons werk te doen evolueren, beantwoordde deze 
leidersrol en dit verhaal aan beide eisen. 
 
De confrontatie tussen Vincent Lindon en niet-professionele acteurs doet denken aan La 
loi du marché. 
La loi du marché was het uitgangspunt voor een volgende stap in mijn traject, zowel de wijze 
waarop als de inhoud. We wilden in de eerste plaats gebruikmaken van de ervaring die we 
hadden opgedaan bij het maken van de vorige film en het systeem steeds opnieuw in vraag te 
stellen om deze nog verder te laten evolueren. Daarnaast tracht de film het dwangmechanisme 
op de arbeidsmarkt ook op te nemen in het verhaal. 
Wat het werken met niet-professionele acteurs betreft, zij dragen bij tot de echtheid van het 
verhaal, de waarheid over hetgeen ze hebben meegemaakt. En dat is geweldig. Zij 
confronteren zich dan met het uitzonderlijk inlevingsvermogen van Vincent om zo een juiste 
voorstelling te geven van de werkelijkheid waar ik om geef en dat zoveel voor mij betekent. 
Een grote cast, we hebben honderden mensen ontmoet in Parijs en in de Lot en Garonne waar 
de film werd opgenomen. Unieke ontmoetingen, fantastische mensen, iedereen die zich voor 
100 procent inzet, uitzonderlijk intensieve opnames. Er waren duidelijk momenten waar velen 
het gevoel hadden dat ze aan het strijden waren tegen de sluiting van hun eigen fabriek. 
 
Hoe verloopt het acteerwerk met Vincent Lindon en deze acteurs?  



Iedereen wordt op voet van gelijkheid behandeld. Het script is zeer nauwkeurig omschreven, 
iedereen krijgt van mij een tekst en die moeten ze van buiten leren. Niets revolutionairs dus. Op 
een gegeven moment bestaat een verhaal uit een tekst en gestructureerde dialogen. Het enige 
wat belangrijk is, is dat het resultaat er natuurlijk uitziet en ons het gevoel geeft dat alles werd 
verzonnen op het moment zelf. Terwijl alles tot in de puntjes werd voorbereid natuurlijk. Vooral 
met zulk een technische en concrete kwestie als deze. Het moest precies gebeuren.  
Hetzelfde geldt voor de techniek, het kader moest zeer spontaan lijken terwijl alles natuurlijk 
heel goed was georganiseerd. 
 
Hoe werd de opbouw van de enscenering bepaald? 
We draaiden soms met één, soms met twee en soms met drie camera's.  Afhankelijk van wat er 
gefilmd moest worden. En het klinkt misschien paradoxaal, maar het is niet omdat er 250 
mensen op de set staan dat er het meest aantal camera's worden gebruikt. Ik had de drie 
camera's nodig wanneer we een scène moesten filmen van een discussie van een vijftiental 
mensen rond een tafel. Want men moesten hetgeen aan het gebeuren was filmen en tegelijk 
hetgeen ging gebeuren om op tijd hetgeen gezegd ging worden in beeld te kunnen brengen. 
Op die manier boekten we vooruitgang, in dit wankele evenwicht tussen precieze 
formuleringen en de illusie dat alles ter plaatse werd geïmproviseerd. 
 
U bekrachtigt uw verhaal met televisiereportages. Waarom? 
Ten eerste omdat de media vandaag een belangrijke plaats innemen bij het verslaggeven van 
dit soort conflicten. Ze moesten opgenomen worden in het verhaal. We vonden het dan 
interessant om deze beelden te gebruiken om informatie te verstrekken dat nuttig is om de 
evolutie van de situatie te begrijpen. Maar het was eveneens boeiend de beelden uit de 
reportages naast de filmbeelden te leggen. Ik wil geen kritiek uiten op de media - daar gaat de 
film absoluut niet over - maar het is het voor de kijker interessant het verschil te zien tussen een 
zogenaamd objectief verslag over een situatie die op televisie wordt uitgezonden en de 
werkelijkheid van de lopende mechanismen achter de schermen van een conflict. Een 
werkelijkheid die hier door de filmenscenering beschreven wordt. Als men een 
televisiereportage maakt, heeft men geen tijd om te nuanceren, men brengt enkel verslag uit 
over de feiten aan de hand van enkele beelden, wat commentaar en enkele zinnen uit een 
interview. Uiteindelijk zijn we op de hoogte dat er iets aan het gebeuren is, ergens, maar het is 
onmogelijk om onze eigen zekerheden weg te slaan want daar is geen ruimte voor. 
Denk maar aan de beelden van Air France toen twee directieleden letterlijk het hemd van het 
lijf werden getrokken. Deze gewelddadige beelden kennen geen enkele legitimiteit meer toe 
aan de strijd van de werknemers, want eender welke normale mens neemt het onmiddellijk op 
voor degene die op het punt staat gelyncht te worden. Deze gewelddadige beelden van deze 
ontsporing vernietigen het feit dat de woede en de strijd legitiem waren. Het is dan ook 
gemakkelijk voor bepaalde politici om gebruik te maken van de situatie en met een 
beschuldigende vinger te wijzen naar degenen die zij als herrieschoppers beschouwen en ze te 
stigmatiseren. Maar ik geloof niet dat ook maar één enkele werknemer 's ochtends opstaat met 
het idee om het hemd van het lijf van een HRM te scheuren. Deze beelden van de directieleden 
van Air France middenin de woede van de werknemers waren voor mij het uitgangspunt van 
mijn betoog: wat is er vooraf gebeurt dat het zo ver is kunnen komen? 



Het is een weken- en maandenlange strijd die tot dit soort gebeurtenissen leidt. En de camera's 
draaien niet constant om dit te volgen. Het is tenslotte de bioscoopsector en de speelfilms die 
dit moeten tonen. 
 
Maar een documentaire zou dit ook kunnen. Waarom heeft u hier niet voor gekozen? 
Krzysztof Kieślowski zei dat hij geen documentaires meer maakte om eindelijk toegang te 
kunnen krijgen tot plaatsen waar hij als documentairemaker niet binnen raakte. Ik ben dezelfde 
mening toegedaan. Met fictie lukt het mij om op plaatsen te komen waar het met een 
documentaire niet mogelijk zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergaderingen waar bijna geen 
toegang mogelijk is, met name deze met de maatschappelijk adviseur van de president van de 
Republiek. 
Dus, na een enorme hoeveelheid informatie te hebben verzameld, behandel ik de belangrijkste 
materie, zoek ik de relevante feiten op, snoei ik in wat me minder relevant lijkt voor mijn 
verhaal, breng ik er structuur in en bouw ik aan mijn verhaal teneinde enkel hetgeen waar ik op 
wil wijzen onder de aandacht te brengen. Fictie moet dan - in een dergelijk verhaal – zo veel 
mogelijk met de werkelijkheid stroken om deze niet te verdraaien. En deze verbintenis moet 
men van begin tot eind onvoorwaardelijk nakomen. 
 
Voor de muziek heeft u beroep gedaan op een componist die voor het eerst filmmuziek 
maakte. 
Inderdaad, Bertrand Blessing werkt gewoonlijk voor dansgezelschappen. Ik heb hem lange tijd 
voor de filmopnames ontmoet tijdens een voorstelling die muziek mengt met slam en 
acrobatiek. De energie van zijn muziek stemde overeen met de energie die ik in mijn verhaal 
wilde steken, terwijl deze zelfs nog niet volledig af was. 
Ik heb hem op het einde van de voorstelling ontmoet en we zijn erg snel beginnen 
samenwerken. Ik begroet trouwens Nord-Ouest, producer van de film, die mij de kans gaf in 
een nochtans zeer strakke economie om mijn gevoel te volgen en mijn intuïties te testen. Het is 
een exclusieve werkplek dat het vertrouwen bevordert. Zijn muziek weerspiegelt de chaos, de 
hardnekkigheid en de trots van de werknemers. Dat was mijn verzoek. De muziek brengt ons 
tot midden in de woede en de boosheid van de werknemersstrijd. 
 
 
De film werd op welgeteld 23 dagen ingeblikt, dat is heel kort. 
Dat is inderdaad heel kort voor een film zoals deze die een heleboel mensen in scène zet. Maar 
ik vond het belangrijk dat de energie op de set de energie van een degelijke werknemersstrijd 
weerspiegelde. In beide gevallen is het een race tegen de klok, een voortdurende strijd tegen 
de tijd. Geen enkel comfort, geen rust, enkel en alleen een gevecht om de hoofdzaak. 
Tegelijkertijd had ik nauwelijks de financiële middelen om het anders te doen. Want daar waar 
de werkelijkheid van de film met de werkelijkheid van de wereld overeenkomt, is dat er geen 
vraag is naar dit soort films. Deze moeten nochtans bestaan. Meer dan ooit zelfs. 
 
 
 
 
 
 



 

FILMOGRAFIE STÉPHANE BRIZÉ 

REGISSEUR: 
2018 EN GUERRE 
2016 UNE VIE 
2015 LA LOI DU MARCHE 
2012 QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS 
2009 MADEMOISELLE CHAMBON 
2007 ENTRE ADULTES 
2005 JE NE SUIS PAS LA POUR ETRE AIME 
1999 LE BLEU DES VILLES 
 

FILMOGRAFIE VINCENT LINDON 
SELECTIE 
 
2018 EN GUERRE van Stéphane BRIZÉ 
2018 L’APPARITION van Xavier GIANNOLI  
2017 RODIN van Jacques DOILLON  
2015 LA LOI DU MARCHÉ 
van Stéphane BRIZÉ  
2015 LES CHEVALIERS BLANCS 
van Joachim LAFOSSE  
2015 JOURNAL D’UNE FEMME DE 
CHAMBRE van Benoît JACQUOT  
2014 MEA CULPA van Fred CAVAYÉ 
2013 LES SALAUDS van Claire DENIS  
2012 AUGUSTINE van Alice WINOCOUR  
2012 QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS 
van Stéphane BRIZÉ  
2011 PATER van Alain CAVALIER  
2011 LA PERMISSION DE MINUIT 
van Delphine GLEIZE  
2010 TOUTES NOS ENVIES van Philippe 
LIORET  
2009 MADEMOISELLE CHAMBON 
van Stéphane BRIZÉ  
2009 WELCOME van Philippe LIORET 
2008 POUR ELLE van Fred CAVAYÉ  
2007 CEUX QUI RESTENT van Anne LE NY  
2006 JE CROIS QUE JE L’AIME van Pierre 
JOLIVET  
2005 SELON CHARLIE... van Nicole GARCIA  

2005 LA MOUSTACHE van Emmanuel 
CARRÈRE  
2005 L’AVION van Cédric KAHN  
2003 LA CONFIANCE RÈGNE 
van Étienne CHATILIEZ  
2002 LE COÛT DE LA VIE van Philippe LE 
GUAY  
2002 VENDREDI SOIR van Claire DENIS  
2001 CHAOS van Coline SERREAU  
2000 MERCREDI, FOLLE JOURNÉE 
van Pascal THOMAS  
1999 MA PETITE ENTREPRISE 
van Pierre JOLIVET  
1998 PAS DE SCANDALE 
van Benoît JACQUOT  
1998 L’ÉCOLE DE LA CHAIR van Benoît 
JACQUOT  
1997 LE 7ÈME CIEL van Benoît JACQUOT  
1997 PAPARAZZI van Alain BERBÉRIAN  
1997 FRED van Pierre JOLIVET  
1996 LE JOUR DU CHIEN van Ricky 
TOGNAZZI  
1996 LA BELLE VERTE de Coline SERREAU  
1996 LES VICTIMES van Patrick 
GRANDPERRET  
1992 LA CRISE van Coline SERREAU  
1992 TOUT ÇA POUR ÇA van Claude 
LELOUCH  



LELOUCH  
1990 GASPARD ET ROBINSON 
van Tony GATLIF  
1990 IL Y A DES JOURS ET DES LUNES 
van Claude LELOUCH  
1990 LA BAULE-LES PINS van Diane KURYS  
1988 L’ÉTUDIANTE van Claude PINOTEAU  

1988 QUELQUES JOURS AVEC MOI 
van Claude SAUTET  
1987 UN HOMME AMOUREUX 
van Diane KURYS  
1985 37°2 LE MATIN van Jean-Jacques 
BEINEIX  
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Laurent Amédéo  
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Jacques BORDERIE  
Administratief en financieel directeur  
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Olivier LEMAIRE  
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Isabelle RUFIN  
Syndicalist SIPI #2  
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Sébastien VAMELLE  
Burgemeester van Agen  
Jean-Noël TRONC  
Werknemer advocaat  
Valérie LAMOND  
Télévisie journalist 
Guillaume DARET  
Sociaal adviseur  
Jean GROSSET  
Syndicalist CFE-CGC #1  
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Sociaal adviseur  
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Ex-vrouw van Laurent  
Séverine CHARRIÉ  
Expert in industrieel economie  
Romain de BOISSIEU  
Gastvrouw MEDEF  
Marie NADAUD  
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Directeur MEDEF #1  
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Directeur MEDEF #2  
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Syndicalist FO #1  
Laurent BOUKHARI  
Syndicalist CFE-CGC #2  
Gilles DORBES  
Directeur  
Cédric DAYRAUD  
Syndicalist SIPI#3  
Stéphanie PIETROIS  
Syndicalist SIPI #4  
Rachid HARYOULI  
Communicatieverantwoordelijke  
Jean-Claude LAUGEOIS  
Administratief en financieel directeur 
DIMKE 
Pieter-Jan PEETERS  
CEO DIMKE 
Martin HAUSER 
Advocaat van de directie  
Marie-Hélène FOURNIER 
Advocaat van de directie  
Laurent BRUNEAU  
Syndicalist CGT #4  



Teddy PERROT  
Syndicalist FO #2  
Michel FREYNE 
Dochter van Laurent  
Emma MONNOYEUR  
De baby 
Aaron BAUDSON  
Schoonzoon van Laurent  

Mathis RAMAGE  
Journalisten TV en radio  
Laurent DESBONNETS  
Mélanie BONTEMS  
Alexis CUVILLIER  
Nicolas DE LABAREYRE  
Caroline THEBAUD  
Angélique BOUIN 

 
 
 
 

TECHNISCHE LIJST 

Regisseur  
Stéphane BRIZÉ  
Afgevaardigde Producenten  
Christophe ROSSIGNON et  
Philip BOËFFARD  
Scénario  
Stéphane BRIZÉ et  
Olivier GORCE  
Met de medewerking van  
Xavier MATHIEU,  
Ralph BLINDAUER et  
Olivier LEMAIRE  
Aangesloten producenten  
Vincent LINDON et  
Stéphane BRIZÉ  
Uitvoerende producente  
Eve FRANÇOIS-MACHUEL  
Muziek 
Bertrand BLESSING  
Casting  
Coralie AMÉDÉO A.R.D.A.  
Beeld 
Éric DUMONT  
Montage  
Anne KLOTZ  
1ste assistent regisseur 
Émile LOUIS  
Script  
Marion PIN  
Geluidstechnicus 
Emmanuelle VILLARD  
Montage geluid en mixage  

Hervé GUYADER Decor 
Valérie SARADJIAN A.D.C.  
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Anne DUNSFORD  
Productierichting  
Christophe DESENCLOS  
Algemeen management  
Kim NGUYEN  
Post-productie directie 
Julien AZOULAY  
Een coproductie 
NORD-OUEST FILMS,  
FRANCE 3 CINÉMA  
Met de deelname van 
FRANCE TÉLÉVISIONS,  
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CINÉ+  
In samenwerking met 
LA BANQUE POSTALE IMAGE 11,  
COFINOVA 14  
Met de deelname van 
CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE 
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Met ondersteuning 
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