
BoZ, Cinemactueel: zo 22, di 24 mei
Roosendaal, City: do 19, zo 22, wo 25 mei
Etten-Leur, Cine-Service: zo 22, wo 25 mei

De Engelse titel is zeker zo treffend dan de originele 
Deense: Under sandet. Na de oorlog zijn de stranden 
in Denemarken gevuld met talloze landmijnen. Het 
ruimen ervan is een levensgevaarlijk karwei, waarvoor 
jonge Duitse krijgsgevangen worden ingezet. Sergeant 
Carl Leopold Rasmussen (Roland Møller) krijgt de 
leiding over van één van de vele ontruimingsgroepen. 
Zijn benadering is kil en autoritair, maar waar mensen 
langere tijd samen zijn ontstaat onherroepelijk 
compassie, zelfs bij Rasmussen.

Het weinig bekende verhaal van Land of Mine heeft 
een meeslepende, zeer aansprekende oorlogsfilm 
opgeleverd. Dat werd bevestigd door het publiek bij 
Filmfestival Rotterdam, dat van de honderden films die 
er te zien waren deze de allerbeste vond. 

Land of Mine

Aanvang: 20:30, 
zondag 11:15 (R'daal/E-L) 18:45 (BoZ)

www.cinemaparadiso.nl

Martin Zandvliet, Denemarken/Dld 
2015, Duits/Deens gesproken, 101 min

Land of Mine
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El ClanRsd: wo 22 jun
ma 20 junBoZ:

Pablo Travero, Argentinië, 
110 minuten, Spaans gesproken

BoZ, Cinemactueel: ma 20 jun
Roosendaal, City: wo 22 jun

BoZ, Cinemactueel: zo 19, di 21 jun
Roosendaal, City: do 16 jun
Etten-Leur, Cine-Service wo 22 jun

El Clan

Davis Mitchell (Jake Gyllenhaal) heeft het helemaal 
voor elkaar: mooie vrouw, prachtig huis, dikbetaalde 
baan. Tot hij een auto-ongeluk krijgt: hij heeft geen 
schrammetje, maar zijn vrouw is op slag dood. In het 
ziekenhuis krijgt hij het aan de stok met een haperende 
snoepautomaat. Dát kon er niet meer bij... Davis besluit 
een uitvoerige, en erg persoonlijke, klachtenbrief naar 
de fabrikant te sturen. Zijn brief komt terecht bij de 
ietwat excentrieke Karen Moreno (Naomi Watts) die op 
de klantenservice werkt. Gefascineerd door zijn verhaal 
begint Karen te antwoorden op Davis’ brieven: het 
begin van een uitzonderlijke band. Met hulp van Karen 
en haar zoon, en flink wat sloopwerk, begint Davis 
pas echt te leven. Je kunt iets immers pas opnieuw 
opbouwen als je het eerst helemaal hebt gesloopt. 

Regisseur Jean-Marc Vallée (Café de Flore, Dallas 
Buyers Club, Wild) weet als geen ander personages 
neer te zetten die iets groots te verwerken hebben: in dit 
geval het rouwproces om Davis’ vrouw. Iedereen heeft 
natuurlijk zijn eigen aanpak als het op verdriet aankomt, 
maar hebben we niet allemaal eens iets willen slopen? 
Davis doet het met plezier, waardoor Demolition geen 
moment zwaar op de hand wordt: het is een ode aan het 
leven.

Jean-Marc Vallée, VS 2015, 
Engels gesproken, 101 minuten

Demolition

Ontvoeringen, dat was altijd al een specialiteit van 
de Argentijnse junta. Na de val van het regime gaat 
Arquímedes Puccio er gewoon mee door, als altijd 
vriendelijk maar als het moet meedogenloos dictatoriaal 
leider van een florerend familiebedrijf. Het is een 
volkomen alledaagse werkelijkheid, iemand oppakken, 
opsluiten in de kelder en onderhandelen met familie 
over losgeld. Gekrijs op de achtergrond is iets wat ook 
de vrouwen in huis als bijna vanzelfsprekend voor lief 
nemen. Meewerken is lucratief, maar zoon Alejandro, 
getalenteerd rugbyspeler, ervaart ook de nadelen, zeker 
als een goede bekende van hem slachtoffer wordt. 

Het verhaal van de familie Puccio is historisch. 
Nieuwsfragmenten en muziek plaatsen de 
gebeurtenissen in de tijd. De film maakt pijnlijk 
duidelijk hoe de corrupte politietop ook na val van de 
junta door kon gaan met haar misdaden en elkaar bleef 
beschermen. Ontluisterend is de film tot in de aftiteling, 
waarin we kunnen lezen hoe het de familieleden na 
afloop van het verhaal verging.

TOEGANG: 7 euro, niet-leden 9 euro. 
LIDMAATSCHAP: bij de kassa. 10, 12 euro met folder
RESERVEREN: Cinemactueel BoZ, Potterstr 30, 
0164-254886. City R'daal: Brugstr 48, 0165-534503, 
Cine-Service Etten-Leur, Binnentuin 2, 076-5010167. 
POSTADRES: Azurietdijk 31, 4706 BL Roosendaal

Rectificatie: 
In de vorige folder stonden de datums van 
Brooklyn en Belgica in Bergen op Zoom 
verkeerd vermeld. Belgica is te zien op zon-
dag 15 mei, Booklyn op 16 en 17 mei.  

zo 29 mei, wo 1 junE-L:



Bergen op Zoom: ma 23 mei

De helleveeg
André van Duren, Ned 2016, 117 min, Ned gespr

De helleveeg, naar het gelijknamige boek van A.F.Th. 
van der Heijden, speelt zich af in het Brabant van de 
jaren vijftig. Albert (Benja Bruijning) is al sinds hij 
een jongetje was in de ban van zijn tante Tiny (Hannah 
Hoekstra). Vroeger was ze een spannende, knappe 
vrouw die iedere man in Brabant het hoofd op hol wist 
te brengen, maar tegenwoordig heeft ze meer weg van 
een grofgebekte feeks met ernstige poetsdrift. Dat is 
ook niet vreemd, aangezien haar ouders haar vroeger 
thuis hielden zodat ze kon poetsen, heel veel poetsen. 
Achter al die woede gaat een trauma schuil, vermoedt 
Albert (Benja Bruijning), maar de oorzaak heeft hij 
nooit kunnen achterhalen. Met mooie bijrollen van 
Anneke Blok, Hadewych Minis en Frank Lammers.

Jay Roach, VS 2015, 124 min, Engels gespr We nemen u mee naar het Hollywood van de jaren ’50, 
naar het Hollywood van Dalton Trumbo, een van de best 
betaalde scenaristen van zijn generatie. Een markante 
man, die zijn scripts liefst vanuit zijn bad schreef. Ook 
was hij een van de ‘Hollywood Ten’, een groep acteurs, 
regisseurs, scenaristen en andere professionals uit de 
entertainment business die vanwege hun vermeende 
communistische overtuiging op McCarthy’s zwarte 
lijst belandden. Het verhaal wordt verteld door de ogen 
van Trumbo (Bryan Cranston, Breaking Bad), die zoals 
vele collega’s achterna wordt gezeten door de felle 
communistenjagers van de overheid. Trumbo geeft zich 
echter niet gauw gewonnen: hij verzet zich met man en 
macht tegen de absurditeit van de blacklist, en schrijft 
onder verschillende pseudoniemen de oscarwinnende 
scenario’s van Roman Holiday en The Brave One. Een 
dappere man.

That Sugar Film
Damon Gameau, Australië 2015, 94 min, Engels Drie jaar geleden stopte de Australische acteur Damon 

Gameau met suiker, om indruk te maken op zijn 
suikervrije vriendin. Inmiddels is het gemiddelde 
suikergebruik in Australië 40 theelepels per dag en 
dat laat hem maar niet los: hoe is suiker zo dominant 
geworden in onze cultuur? En wat doet het met 
ons? In That Sugar Film speelt Damon op uitermate 
geestige wijze proefkonijn: twee maanden lang test 
hij wat die 40 theelepels suiker per dag met je doen. 
En dat zónder frisdank, ijs of snoep te eten, maar 
alleen ‘gezonde’ producten zoals magere yoghurt, 
sapjes en ontbijtgranen. Het effect op zijn lichaam is 
schrikbarend. Ondanks dit slechte nieuws wordt That 
Sugar Film op geen moment zwaar of belerend: het is 
een vrolijke, flitsende documentaire met een dikke laag 
glazuur erover, met grappige optredens van Stephen 
Fry en Hugh Jackman. 

BoZ: zo 29, ma 30, di 31 mei
Rsd: do 26, zo 29 mei, wo 1 juni 
Etten-Leur: zo 29 mei, wo 1 juni

Bergen op Zoom: zo 5, di 7 juni
Roosendaal, City: do 2 juni
Etten-Leur: wo 8 juniTrumbo

Bergen op Zoom: ma 6 juni
Roosendaal: wo 8 juni

     Krigen
Tobias Lindholm, Denemarken 2015, 115 min, Deens/Arabisch gesproken

Commandant Claus Pedersen (Pilou Asbaek, Borgen) 
is op missie in Afghanistan. Zijn mannen er veilig 
doorheen loodsen is zijn opdracht. Thuis in Denemarken 
staat zijn vrouw aan het roer. Drie kleine kinderen en 
een drukke baan. Ga er maar aan staan met een man op 
uitzending. Tijdens een operatie komt komt Claus met 
zijn mannen onder vuur te liggen van de Taliban. In het 
nauw gedreven geeft hij de opdracht tot bombarderen: 
op die manier kan een zwaar gewonde soldaat worden 
afgevoerd en kan de rest ontkomen. Het kost echter 
wel de nodige onschuldige Afghaanse levens. De 
consequenties dreunen door tot in Denemarken en raken 
ook aan zijn privéleven. Krigen is een prachtig, subtiel 
oorlogsdrama dat toont wat één beslissing kan doen met 
je leven.

Luca Guadagnino, Italië 2015, 124 min, Engels/Italiaans gesproken
We nemen een voorsprong op de zomervakantie en 
reizen af naar het zonovergoten Italiaanse eiland 
Pantelleria. Daar geniet het celebritykoppel Paul 
(Matthias Schoenaerts) en Marianne (Tilda Swinton) 
van een rustige vakantie: rockster Mariane kan toch 
niet praten wegens een operatie aan haar stembanden. 
De rust wordt echter ruw verstoord als Harry (Ralph 
Fiennes) en zijn dochter Penelope (Dakota Johnson) 
plotseling opduiken. Harry is een luidruchtige 
druktemaker, tevens de ex van Marianne. Dáár zaten 
ze niet op te wachten. Wat volgt is een broeierige 
wervelwind van jaloezie, passie, en uiteindelijk ook 
gevaar voor alle betrokken partijen…
A Bigger Splash is een remake van de Franse klassieker 
La piscine. Vooral Ralph Fiennes steelt de show: zo 
hysterisch heeft u hem nooit eerder gezien. Aanrader!

Tanna
Martin Butler & Bentley Dean, Australië/Vanuatu 2015, 100 min, Nauvhal gesproken

Wawa en Dain van de Yakel zijn heftig verliefd 
op elkaar. Om een dreigende stammenoorlog te 
voorkomen besluiten de oudsten echter dat Wawa zal 
trouwen met een jongen van de gehate Imedin stam. 
De geliefden gaan tegen het gebod in en slaan op de 
vlucht. Als ze gevonden worden zijn ze hun leven niet 
zeker. De tradities tellen zwaar. Dit prachtige Romeo 
en Julia-verhaal (dat ook echt plaatsvond in de vorige 
eeuw) werd verfilmd op het eiland Tanna waar de 
bewoners nog steeds leven als duizenden jaren geleden. 
Geen acteurs, de lokale bevolking speelt zichzelf tegen 
een verbijsterend mooie achtergrond waarbij zelfs de 
vulkaan actief mee werkt. De film gooide hoge ogen op 
de filmfestivals van Venetië en Rotterdam.

Bergen op Zoom: zo 12, di 14 juni
Roosendaal: do 9 juni
Etten-Leur: wo 15 juni

Bergen op Zoom: ma 13 juni
Roosendaal: wo 15 juniA Bigger Splash
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