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Nederlandse film komedie 2015

Hier vind je een lijst van alle Nederlandse films in het comedy genre. Er zijn momenteel 560 films in het overzicht van alle Nederlandse films. De lijst van Nederlandse films is gerangschikt op vertoningsdatum. 8.0 6.0 6.9 5.7 5.3 5.6 5.8 7.7 4.4 6.4 8.0 7.0 6.3 6.6 5.9 5.9 5.9 6.4 6.7 1.9 6.2 7.0 4.8 6.9 5.6 5.2 6.2 6.5 6.3 6.1 5.5 6.0 6.9 4.8 7.0 6.9 7.6 6.6 5.9 4.5
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verschillende genres. Daarnaast zijn er nog veel meer filmlijsten waaruit je kiezen. De volgende video's worden gesorteerd op imdb-score, zodat de film met de hoogste score bovenaan staat. U ook sorteren op toonhoogte en releasedatum. Óh, en vergeet niet door te klikken op de volgende pagina's voor meer video's! ONDER HET HART Regie: Nicole van
Kilsdonk Release: 15 januari 2015 De 37-jarige Masha heeft een liefdesrelatie met Luuk, vader van twee kinderen en net gescheiden. Niets lijkt hem in de weg te staan totdat Luke plotseling ongeneeslijk ziek is en Masha plotseling 'stateloos' blijkt te zijn. Lowock's ex-vriendin en kinderen willen ook voor haar zorgen en haar opeisen. Intense liefde waarbij
alle relaties de filmpagina opnieuw moeten onderzoeken onder het hart van regisseur HOMIES: John Karthaus Release: 22 januari 2015 Homies is een grappige komedie over vier vrienden, die in de meest absurde positie terechtkomen. John Cartaeus's film gaat over humor, een beetje liefde, maar vooral vriendschap. Homies MICHIEL DE RUYTER Film
Page Director: Roel Reiné Release: 29 Januari 2015 Intriges, samenzweringen, spectaculaire zeegevechten tegen de Engelsen met De Ruyter als commandant van de Nederlandse vloot en het dubieuze van de Role oranges. De filmpagina van Mychiel de Royter Jack instrueert een broer regisseur: De twee Clarkes première: 4 februari 2015 Jack (8) heeft
twee moeders, is enig kind en kan slecht zijn op zijn eigen. Jack's grootste wens is een broertje. Maar dit broertje komt er niet, hoe vaak hij ook zijn moeders smeekt. Jack heeft een twee-eared konijn protest dat hij niet zal opgeven totdat zijn moeders geven hem wat hij wil. BOY 7 Regie: Lourens Blok Release: 19 februari 2015 In de spannende film Boy 7
wordt Sam (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) wakker midden in een drukke metro en weet niet hoe hij daar terecht is gekomen. Hij weet niet eens hoe hij heet. Samen zoeken ze gevaarlijk om hun identiteit te vinden. Film pagina jongen 7 tussen 10 en 12 High Thorn Release: 26 maart 2015 Op een zomerochtend tussen tien en twaalf, het leven van een
gezin komt tot stilstand als de wereld om hen heen blijft onachtzaam. De filmschermen tussen 10 en 12 ontsnapte regisseurs: That Hotman ontsnapte: 26 maart 2015, na een bestseller van Helin Phan-Rinne, vertelt het verhaal van Julia, een vrouw die breekt uit ruth's gezinsleven en hoopt haar vreugde te vinden in het zonnige Portugal. Filmpagina Escape
Blood, Sweat and Tears Director: Diederick Koopal Release: 02-04-2015 KIDNEPRegie: Diederik Ebbinge Release: 22 april 2015 Een verhaal over de gekke band die ontstaat tussen de ontvoerder Fred (Martin Van Waardenberg – De Marathon, Loenatik) en Rich Bo Kid (Teun Stokkel). FILMBOEK: DE BOSKAMPI REGIE: Arne Toonen Release: 29 april
2015 Rik Boskamp (Thor Brown), zoon van een zwoele accountant, wil maar één ding: niet meer gepest worden. Geïnspireerd door een maffiafilm maakt hij commotie. Hij regelt hun bewegingen, en zijn vader (Henry Phan-Lun) wordt aangezien voor de gevaarlijke maffia baas Paolo Buspy in het nieuwe dorp. Het plan werkt! Ricky Buspumpi wordt niet meer
gepest, iedereen is bang voor Paolo en behandelt ze met respect. Totdat een pestkop uit het verleden laat zien hoe lang Ricky zijn leugen kan houden? De Buspumpies zijn gebaseerd op Marjon Hoffman's De jeugd van dezelfde naam. VENTOUX Director: Nicole van Kilsdonk Release: 14 mei 2015 Vier mannen, vrienden van weleer, beklimmen de Mont
Ventoux op hun racefiets, net als dertig jaar geleden. En ze doen wat mannen zo goed doen: de zware ernst van het alternatief en de oude oeps hinken moeiteloos. VENTOUX Surprise Director Screen: Mike Phan-Dim Screening: 21-05-2015 Multimiljonair Jacob (Jeroen Fan Kuningsbrough) Valt verliefd op That Beautiful (Georgina Werban) voor het eerst in
haar leven. Het leven lijkt te lachen om hen voor de eerste keer, maar hebben net een deal getekend met een bedrijf dat hen zal helpen verhuizen naar een andere wereld in een verrassing manier. Als ze proberen om eruit te komen van het contract, het is niet zo eenvoudig ... Masters Director: Rod Schwerman Release: 21-05-2015 Het verhaal van deze
energieke en grappige komedie draait om vier jeugdvrienden die ooit de rapgroep The Masters vormden en jaren later de laatste lancering naar roem maakten. Schneider vs. Bax Regie: Alexei Phan Warmerdam Release: 28-05-2015 Schneider vs. Bex is de nieuwe film van Alexei van Wegermerdham (met onder meer Burgman, Uber, De Nordlingen)
starend naar Tom Duisppelauer, Alexei Phan en Gormerdam en Maria Krakman. Summer Manager: Colette Bothof Release: 4 juni 2015 De zestienjarige groeit in een klein dorpje te midden van uitgestrekte terreinen waar de elektriciteitscentrale overal het landschap bepaalt. Het is een Het is een hete zomer en anne en een groep vrienden brengen hun
dagen kloppen rond en jakkering op landwegen. Avontuur tijd is blauwe plekken seksualiteit en de eerste stappen naar volwassenheid. RENDEZ-VOUS Regie: Antoinette Beumer Release: 4 juni 2015 In Rendez-vous simone (Loes Hakort) neemt het roer over. Ze erft een verdund landhuis in Frankrijk en vertrekt om een kamer d'hôtes te bouwen met haar
man Eric (Mark Centuries) en hun twee kinderen. Als de renovatie groeit, Simon ontsnapt in een spannend avontuur met een Franse bouwvakker genaamd Michel Charming (Pierre Bolanger). Ondertussen is Eric helemaal ondergedompeld in de bouwontwerpen van aannemer Peter (Peter Paul Müller), maar alles in dat mooie Frankrijk is niet wat het lijkt...
De Franse droom verandert in een absolute nachtmerrie. APENSTREEK Regie: Johan Nijenhuis Release: 10 juni 2015 Het leesbord komt deze zomer tot leven in de eerste Nederlandse kinderfilm in 3D en is een ondeugend en leerzaam filmavontuur vol boerderijdieren. Eisenstein in Guanajuato Regie: Peter Greenaway Freedom: 18 juni 2015 In
Guanajuato verkent de geest van een creatief genie die geconfronteerd wordt met de verlangens en angsten van zijn liefde, seks en dood tijdens tien dagen passie in Mexico. SPANGAS IN ACTIE Directeur: Jop de Vries Release: 18 juni 2015 De vriendschap tussen Raaf (Lennart Timmerman) en Abel (Ricardo Blei) komt onder druk te staan als het
Spangalis College sluit en de leerlingen verspreid worden over andere scholen. In hun strijd om dit te voorkomen, besluit de vriendengroep om het schoolgebouw te bezetten. Dat gebeurt niet volgens plan, en wanneer Rough en Abel een groot gevecht aangaan, worden twee kampen opgezet binnen een hechte groep vrienden. Het is pas uit de hand na
alles wat ze beseffen wat de waarde van vriendschap werkelijk is. Prince Director: Sam Di Jong Premiere: June 25, 2015 De film volgt Ayoub's held op weg naar volwassenheid en zijn zoektocht naar goedkeuring en liefde van de mooiste dochter van de buurt: Laura. Onderweg verliest hij de weg en leidt hij naar een crimineel pad. Hij heeft contact met de
grootste gangster van de buurt: Calpa die in een Lamborghini rijdt (gespeeld door rapper Freddie Tratlener, De Jeugd van Tegenwoordig). Job moet ervoor kiezen om zijn leven voor altijd te veranderen: kiest hij voor macht of liefde? PRins speelfilm krijgt Amerikaanse release DE REUNIE Regie: Menno Meyjes Release: 16 juli 2015 is een reünie van de
psychologische thrillerthriller van deze zomer, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Simon Phan in Vlugt met hoofdrollen Thekla Reuten en Daan Schuurmans. Filmpagin De Reunie A DAY IN THE YEAR Regisseur: Margot Schaap Release: 27 augustus 2015 Misha, Seb en Yvonne verlaten een oudejaarsfeest en beginnen aan een nachtelijke
wandeling door Amsterdam Ik weet waar ze naartoe gaan in verband met het verlies van hun broer, vriend en eerste liefde, ze vertragen de tijd: als ze hun reis ervaren als 24 uur, het is eigenlijk een volledig jaar. Filmpagina één dag per jaar CAT en MOUSE Director: Victor Nieuwenhuijs , Maartje Seyferth Release: 10 september 2015 Bell, een jong meisje,
groeit tussen de ruïnes van een gebeurtenis uit haar verre verleden. Zonder zonde fietst hij door verlaten maisvelden en romantiek rond het kleine Hamlet waar hij woont. Maar dan ontdekt hij zijn gênante familiegeschiedenis, wat zijn bestaan impliceert. Haar onschuldige liefde voor haar vriend Max wordt bedreigd door de onverklaarbare spanning en
bedreigingen van de samenleving. De dood van zijn tante, die bij hem woont, brengt Bell's onderdrukte herinneringen terug en verweven zijn gevoelens. Als haar moeder op het podium verschijnt, is er geen weg meer terug. CLEAN HANDS Director: Tjebbo Penning Release: September 10, 2015 Clean Hands is een spannend misdaaddrama. Sylvia (Thekla
Reuten) heeft te lang gezocht toen de bloeiende drugshandel van haar man Eddie (Jeroen Phan Koningsbrugge) werd besproken. Als het misgaat, probeert Sylvia haar jonge kinderen te beschermen en de plaats delict te ontvluchten. Maar zo makkelijk is het niet. Eddie aarzelt niet om hem in de familie te houden Pagina Film Clean Hands J. KESSELS
Regie: Eric De Bruyne Release: 1 oktober 2015 J. Kessels The Story of a Strange Road Trip van auteur Pulp Literary Frans (Fedeja Phan Huêt) met zijn favoriete personage J. Kessels (Frank Lammers). Namens een onbekende rijden ze in de oude Amerikaanse ringbak Kastelen 'Kamikaze' van Tilburg naar Reperbahan, Hamburg, op zoek naar een
boeiende Fricadalen zakenman (Ruben Phan in Meyer). En dan ineens ligt er een lichaam in kamikaze's kofferbak: het is makkelijk te vinden, maar hoe komt het er vanaf? J. J. Filmpagina Kessels J. KESSELS openingsfilm Nederlands Film Festival 2015 Keet &amp; Koen en de zoektocht naar Bassie &amp; Adriaan Regie: Annemarie Mooren Release: 7
oktober 2015 In Keet &amp; Koen en de zoektocht naar Bassie &amp; Adriaan gaan Keet en Koen, de entertainers van een pretpark, op zoek naar de vermiste Bassie en Adriaan. POPOZ Regie: Martijn Smits , Erwin van den Eshof Release: 8 oktober 2015 In Twee rechercheurs genaamd Ivo en Randy en hun stagiair Coco die criminaliteit op een
onvoorspelbare en vaak absurde manier aanpakken. Hoewel Ivo en Randy zijn ernstige detectives, ze vloeken, gebruik maken van drugs en geweld, en zijn niet beschaamd om hun stagiaire schieten. Ze zijn ook lui, kist, wellustig of jaloers! De rol van Ivo wordt gespeeld door Hub Smith (New Kids, Van Gad Luce, Pulp Show) en de rol van Detective Randy
wordt gespeeld door Sergio Hasselbaink Jongen, Maastrichtse politie, gewoon geluk). Noel Dylan (Kill the Zombie) speelt de stagiair. De Club van Sinterklaas &amp; De Verdwenen Schoenen Directeur: Ruud Schuurman Release: 14 oktober 2015 In dit nieuwe Sinterklaasavontuur zijn de pieten onaangenaam verrast als blijkt dat de schoenen van de
kinderen die hun schoenen aantrekken gestolen worden en de schuld krijgen. Ja, ik zou regisseren: Kees Phan Nieuwkerk Release: 15 oktober 2015 In Yes, I Want To! We ontmoeten Roos (Elise Schap), een mooie, onderhoudende, succesvolle vrouw in haar vroege tidies. Elke keer als hij begint te dromen van trouwen, is het gemorst. En dan wordt hij
uitgenodigd voor de bruiloften van zijn exen (waaronder Jeroen Spitzenberger en Manuel Brookman) en zijn beste vriend (Thomas Comart). Om zichzelf bekend te houden, neemt ze haar jonge stagiaire Dean (Martigen Lakemeier) mee naar de hele ceremonie. Hij bevindt zich vaak in gênante situaties en valt prompt als een blok aan de charmes van een
aantrekkelijke arts (Thijs Römer). Ze zeggen: De bruiloft komt met de bruiloft, maar is het de echte Jacob die hem zal vertellen, Ja, ik wil! ja, ik wil! Een hartverwarmende umcom van regisseur Case Phan Newkirk stond eerder aan het hoofd van Pak Fan Mijen Hart. THE GREAT SWANS Director: Max Porcelijn Release: 29 oktober 2015 De Amsterdamse
schrijver Gerard F. Zwaen raakt betrokken bij problemen met een hasjimporteur, een corrupte FIOD-detective en een Rijksrechercheur... Paradise Suite Director: Joost Phan Ginkel Gepubliceerd: 29 October 2015 Paradise Suite is een rauw poëtisch mozaïekverhaal waarin verschillende mensen, die al dan niet vrijwillig in Amsterdam gevestigd zijn, weinig
gemeen lijken te hebben, behalve hun buitenlandse afkomst. Maar sem-and-for-like blijkt bindende factoren te zijn, culminerend in het lot in een gewelddadige samenleving en hoop te wekken aan de horizon. Fashion Chick Manager: Jonathan Elbers Release: 2 december 2015 Chick Fashion over mode, muziek, bloggen en invloed op sociale media.
Nominal (gespeeld door Lisa Sipps) is een onzeker meisje dat onverwacht populair wordt met haar modeblog, en te maken heeft met moderegisseur Victoria Wolf (Victoria Koblenko) van het Nederlandse modebedrijf Wolf Fashion. FILMPAGINA CHICK FASHION HALLO BUNGALOWREGISSEREN: ANNE DE CLERCQ RELEASE: 3 DECEMBER 2015 OP
VAKANTIEPARK STALE DE LUSTHOVE, DRIE VROUWEN DIE MEER DAN MOE VAN HUN LEVEN WERKEN. Ze besluiten de criminele parkmanager te chanteren om genoeg geld in te zamelen voor een ander leven. Hun baas blijkt een sterke vijand: hij registreert een team van low-budget moordenaars om zijn onbekende afpersers te vinden. Onze drie
kampioenen moesten er alles aan doen om dit te overleven, terwijl ze tegelijkertijd midden in het hoogseizoen zitten. Hallo-filmpagina De laatste mummie en shakaba regisseur emoticon: Pym Phan-hoo Freedom: December 9, 2015, wanneer de laatste zich realiseert dat hij nooit zal opgroeien en daarom niet koning zal worden, wil zo beroemd als de vader
van zijn farao. Hij is overtuigd van een speciale wedstrijd. Ondertussen heeft zijn beste vriend Goose een ander plan. Ergens op aarde is er een mysterieuze figuratieve - de sfinx van Shakaba. Misschien dat machtige figuratieve kan helpen de laatste?! Goose moet hem vinden, maar... Waar? Bomkak Dinges! Niet in de zee, toch? MegaMindy vs. ROX-
regisseur: Matthias Temermans Release: 9 december 2015 In deze spannende avonturenfilm staan Studio 100 superhelden tegenover elkaar door andere superheldensluwe trucjes: Waterman. Directeur Openbare Werken: Joram Lürsen Release: 10 december 2015 Dit boek informeert twee neven (Jacob Darwig en Gigz Schulten-Fan Sachat) dat ze aan
het einde van de 19e eeuw van de gelegenheid gebruik zullen maken om boven hun sociale status uit te stijgen. 'Dat thema wordt in 2014 net zo vaak gespeeld als in '18', aldus producent Van Gastel, die eerder hits als 'Alles is Love' en 'Blackbook' maakte. 'We zien elke dag dezelfde mannen in de media die groter willen zijn dan zij. Het wordt een moderne
klassieke film, in het kielzog van bijvoorbeeld 'karakter'. BON BINI HOLLAND DIRECTOR'S PUBLIC WORKS PAGINA: JELLE DE JONGE RELEASE: 10 DECEMBER 2015 IS BOONE NOSE HOLLAND EEN HILARISCH ONBELEEFDE KOMEDIE VAN REGISSEUR JELLE DE JONGE MET VERSCHILLENDE STRAKKE ROLLEN VOOR JANDINO
ASPORAAT. Holland Bon Nose Film Page Hearts Men 2 Regie: Mark de Cloe Release: 17 december 2015 Velen zijn veranderd in het leven van onze mannen, maar ook in de harten van mannen blijkt 2 liefde allesbehalve een sprookje. DVD Hearts Men 1 Film 2016 | Film 2015 | Film 2014 | Film 2013 | Film 2012 | Films 2011
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