
$merikaanse tienerpient wordt ingeblikt inn Boom
BOOM - Op de eerste schooldag zal alles weer ziin nor-
male gange$e g.nn, maar tot dan is de Provinciaal
Technische School (P$) inBoom hetdecorvooreen
tienerkomedie,'The Curiosityof Chance'. De Ameri-
kaanse productieploegreisde naarons land om ereen
atypische'highschool movie' te draaien. Rijzende ster
Tad Hilgenbrick (foto), hoofdrolspeler in 'American Pie
4', speelt een onzekere homopuber die wiendschap
sluit met de drag queens en de rebellen van de school.

Op de speelplaats van de PTS lopen
enkele'echte' studenten verloren
tussen de figuranten in jaren'80-
outfït en de leden van de voorna-
melijk Belgische filmcrew. De
pechvogels die herexamens.ko-

men afleggen, weten niet goed wat
ze moeten denken van de drukte.
De acteurs en de cameraploeg lij-
ken zich uitstekend te amuseren
op de set. <We maken zoveel ple-
zier samen, dat moetwel tegen de

schoolregels zijn>, lacht hoofdrol-
spelerTad Hilgenbrick, die al erva'
ring opdeed in het genre in Amerí-
can Pie 4, dieva.lgende maand in de
Europese bioscopen komt. (Eer-
lijk, het was veel leuker om deze
lowbudgetfilm te maken. Fijne
mensen, relaxteresfeer, en een in-
telligenter en emotioneler ver-
haal.>
The Curiosity of Chance gaat over
een puber die als nieuwkomer en
zoon van een militair een harde
tijd beleeft op een internationale
school. Als hij vriendschap sluit

meteen paar rebellen en weirdo's
uit ziin klas, bloeit hii open en durft
hii ervooruitkomen dat hij verliefd
$opeenJongen.

G R O E I P I J N T N
Regisseur Russel Marleau verblijf
al zes weken in ons land om zijn
eerste langspeelfilm te draaien.
<Zo goed als alle opnames gebeu-
ren inBelgië. Een investeerdervan
ons woont hier en hij heeft ons
deze locatie voorgesteld. Echt
prachtig! Het zou net zo goed een
echte Amerikaanse high school

!y1ne1 zijn. Maar dat is bijzaak.
Het verhaal gaat over de gróeipii_
nen van pubers en die z,iin ovérál
ter wereld dezelfde. toch?>
In de film spelen ook de Gentse
Preter Van Nieuwenhuyze en
Andrea Freitas da Silva uitÁmster_
dam mee. <lk kom zelf net van de
schoolbanken, dus ik vind het
tantastisch om meteen in een in_
ternatio_nale film te acteren), zegt
Pieter. <<Bovendien is het heeí teuï
met al die jonge acteurs, net als in
oe. t ltm z4n we allemaal dikke
vrienden.>
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Ti e n e rtoesta nden op de setr A n d rea e n pi ete r g eve n g e he i mebriefjes door in een'klasscene. Foro,s van Beek


