
BoZ, C'actueel: zo 26, ma 27, di 28 jun
Roosendaal, City: do 23, wo 29 jun
Etten-Leur, Cine-Service: wo 29 jun

Monsieur Chocolat is een prachtige verfilming van 
het waargebeurde verhaal over de eerste zwarte 
circusartiest. Chocolat, charmant vertolkt door Omar 
Sy (Intouchables), vormt een duo met clown Footit 
(James Thiérrée, de kleinzoon van Charlie Chaplin). In 
hun shows laat Chocolat zich voortdurend onder zijn 
kont trappen: een schouwspel dat op de lachspieren 
werkt van het Franse publiek. 

Al gauw trekken ze volle zalen en maken de 
vervolgstap in hun carrière. De artiesten verdienen een 
goed salaris dat Chocolat maar al te graag besteedt 
aan vrouwen, drank en gokspelletjes. Wanneer hij een 
Haïtiaanse activist ontmoet, begint hij steeds meer 
te twijfelen over zijn rol binnen het duo. Lacht het 
publiek hem toe of uit? En moet hij wel de onderdanige 
clown uithangen, wanneer hij eigenlijk een serieus 
acteur wil zijn?

Monsieur Chocolat

Aanvang: 20:30, zondag 18:45 (BoZ), 
zomer 20:45

www.cinemaparadiso.nl

Roschdy Zem, Frankrijk 2016, 
121 minuten, Frans gesprokenMonsieur 
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BoZ: ma 4 jul 

do 23, wo 29 junRsd:

Next to Herma 11 julBoZ:

wo 29 junE-L:

Rsd: do 14 jul
zo 17, di 19 julBoZ:

wo 20 julE-L:

BoZ:

wo 6 julRsd:

Rsd: wo 13 jul

Eye in the SkyBoZ: zo 10, di 12 jul
do 7 julRsd:

zo 26, ma 27, di 28 jun '16

E-L: wo 13 jul

The IdolRsd: wo 20 jul
ma 18 julBoZ:

The 
Danish Girl

Rsd: do 21 jul 20:45
ma 25 jul 20:45BoZ:

wo 27 jul 20:45E-L:

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

Bergen op Zoom: zo 17, di 19 jul
Roosendaal: do 14 jul
Etten-Leur: wo 20 jul

     The Idol
Hani Abu-Assad, Ned/VK/Palest 2015, Arab, 100' Vergeet Jim en Jamai: de allerspannendste Idolsfinale 

ooit vond plaats in Egypte in 2013, met een kandidaat 
uit Gaza. Zelfs de Palestijns-Nederlandse regisseur 
Hani Abu-Assad stond te dansen op straat. Als 
kind was Mohammed Assaf al bezig met muziek. 
Samen met zijn zusje en een vriendje verzorgden ze 
optredens op feesten en partijen. Maar het noodlot 
slaat toe en Mohammed geeft het zingen op. Tot hij 
een jaar of vijftien later een oude vlam tegenkomt 
die hem aanspoort zijn stem weer eens te laten horen. 
Mohammed besluit zijn droom na te jagen: meedoen 
met Idols. Maar voor een jongen uit Gaza is dat een 
bijzonder ingewikkelde operatie. The Idol werd lovend 
ontvangen door de pers en is een heerlijke film over 
een jongen die durft te dromen. U zult het niet droog 
houden!

Tom Hooper, VS 2015, Engels gespr, 120 min Traditiegetrouw halen we in de zomer de favorieten 
van het afgelopen seizoen terug. We trappen af met 
The Danish Girl, die een 9,4 scoorde. The Danish 
Girl vertelt het deels waargebeurde verhaal van de 
androgyne Lili Elbe (Eddie Redmayne). Zij was 
in de jaren ’20 de eerste die een geslachtsoperatie 
onderging. Voor de ingreep gaat Lili door het leven 
als kunstschilder Einar Wegener, die gelukkig 
getrouwd is met zijn vrouw Gerda Wegener ook een 
kunstschilder. Als Einar door Gerda wordt gevraagd om 
in vrouwenkleding voor haar te poseren, realiseert hij 
zich dat hij een vrouw is, gevangen in een mannenlijf. 
Regisseur Tom Hooper slaagt er na The King’s Speech 
en Les Misérables opnieuw in om met een geweldige 
cast een prachtig kostuumdrama weg te zetten. Alicia 
Vikander kreeg een Oscar voor haar rol als Gerda.

Love and Friendship
Whit Stillman, VK 2016, Engels gespr, 94 min De titel van deze geestige Jane Austenverfilming is 

op zijn zachtst gezegd cynisch: de termen ‘liefde’ 
en ‘vriendschap’ komen namelijk niet voor in het 
vocabulaire van Lady Susan (een heerlijk vileine 
Kate Beckinsale). Als berooid weduwe is ze 
dringend op zoek naar een nieuwe (lees: bemiddelde) 
huwelijkskandidaat en dringt ze zich ondertussen op als 
logé bij bekenden. Wanneer ze haar intrek neemt bij 
haar zwager en schoonzus lijkt alles op zijn plaats te 
vallen: ze hebben net een aantrekkelijke vrijgezel over 
de vloer. Maar dan duikt Susans knappe dochter op en 
is het alle hens aan dek voor de doortrapte weduwe. 
Hoewel de hele Britse society op de hoogte lijkt van 
Lady Susans reputatie, blijven de mannen er blind 
voor. Ze windt ze allemaal op slinkse wijze om haar 
vingers. Heerlijk vermaak!

Bergen op Zoom: ma 18 jul
Roosendaal: wo 20 jul

Bergen op Zoom: ma 25 jul 20:45
Roosendaal: do 21 jul 20:45
Etten-Leur: wo 27 jul 20:45The Danish Girl
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do 30 junRsd:
wo 6 julE-L:



Cesc Gay, Spanje 2015, 108 minuten, 
Spaans gesproken

BoZ, Cinemactueel: ma 4 jul
Roosendaal, City: wo 6 jul

BoZ, Cinemactueel: zo 3, di 5 jul
Roosendaal, City: do 30 jun
Etten-Leur, Cine-Service: wo 6 jul

Truman

Na Festen en Submarino maakte Thomas Vinterberg 
opnieuw een indringend familiedrama. Met Kollektivet 
bleef hij wat dichter bij zijn eigen achtergrond. Hij 
groeide namelijk zelf op in een commune in de jaren 
70. Niet volgens het veel gekoesterde wilde clichébeeld 
van alles kan en moet met iedereen, maar veel 
minder spectaculair, gewoon een gemeenschap van 
gelijkgestemde geesten die op een fijne, open manier 
samen probeert te leven.

Met dat idee beginnen Erik en Ann een gemeenschap 
in de door Erik geërfde villa. Maar ja, ook in een 
idealistische omgeving is het vlees zwak. Overspel van 
Erik zorgt er voor dat alles erg betrekkelijk wordt. Ook 
de zo gekoesterde idealen.

Vinterberg vertelt het verhaal vanuit het standpunt 
van de vrouwen, Anna en dochter Freja. Het scenario 
schreef hij samen met Tobias Lindholm, de maker 
van Kapringen en Krigen. Eerder bedachten ze samen 
Jagten. Hoofdrolspelers Ulrich Thomsen en Trine 
Dyrholm kent u ook uit eerdere films. Ze zijn weer zeer 
op dreef in dit even liefdevolle als kritische tijdsbeeld.

Thomas Vinterberg, Denemarken 
2016, 111 minuten, Deens gesproken

Kollektivet

Dat een weinig benijdenswaardige levenssituatie kan 
leiden tot een bijzonder relativerende, aanstekelijk 
humoristische houding, dat kennen we wel uit 
bijvoorbeeld Intouchables. Mannen hebben zo hun 
eigen manier om met gevoelens om te gaan.

In de Spaanse film Truman is acteur en levensgenieter 
Julián terminaal ziek. Reden genoeg om samen met 
jeugdvriend Tomás, die overkomt uit Canada, op 
stap te gaan en een leuke tijd te beleven. Ze gaan 
lekker een stel mooie steden bezoeken, waaronder 
Amsterdam. Niet bij de pakken neerzitten of tobben 
over behandelingen; de vlag moet buiten hangen. 
Ondertussen moet er echter wel een serieus probleem 
opgelost worden: waar kan de hond Truman straks 
terecht, als zijn baasje er niet meer is?

Truman werd bekroond met vijf Goya awards, onder 
andere voor beste film en beste regie. Acteurs Ricardo 
Darín en Javier Cámara spelen fantastisch, maar de 
ware ster van de film is misschien wel de hond.

Asaf Korman, Israël 2014, 
Hebreeuws gesproken, 90 minuten

BoZ, Cinemactueel: ma 11 jul
Roosendaal, City: wo 13 jul

BoZ, Cinemactueel: zo 10, di 12 jul
Roosendaal, City: do 7 jul
Etten-Leur, Cine-Service: wo 13 jul

Next to Her

De werkdag van de Britse Kolonel Katherine Powell 
(Helen Mirren) begint met de opdracht een huis in 
Nairobi, Kenia te observeren. Men vermoedt een 
bijeenkomst van terroristen. Onder hen mogelijk een 
vrouw waar ze al jaren jacht op maakt. Een arrestatie-
eenheid wordt opgeroepen en een inval voorbereid.

In een container op een vliegbasis bij Las Vegas zit 
drone-operator Watts. Hij verzendt de camerabeelden en 
kan zijn agent ter plaatse zelfs met high-tech camera’s 
binnenin het huis laten kijken. Zo wordt ontdekt dat er 
een zelfmoordaanslag voorbereid wordt met kans op 
talloze slachtoffers. Voor een precisieaanval met een 
raket moet eerst toestemming van boven komen. De 
klok tikt, bomgordels komen tevoorschijn en dan blijkt 
een klein meisje met haar broden in het schootsveld te 
staan… Wie neemt de beslissing èn de verantwoording? 
Het wordt een schaakspel tussen diverse diensten en 
overheden waarbij de spanning ondraaglijk wordt.

De laatste film van de begin dit jaar overleden Alan 
Rickman willen we u natuurlijk niet onthouden. Als 
luitenant kolonel Benson speelt hij een van zijn beste 
rollen met Helen Mirren als geharde militair tegenover 
zich.

Gavin Hood, GB 2015, 
Engels gesproken, 102 minuten

Eye in the Sky

Chelli heeft de zorg voor haar geestelijk zwaar 
gehandicapte zusje Gabby. Dat is niet zo makkelijk, 
maar haar wegstoppen in een instelling vindt ze niet 
kunnen. Als, na klachten van de buren, een sociaal 
werkster erachter komt dat het meisje regelmatig alleen 
in huis wordt gelaten, moet Chelli toestaan dat ze naar 
een dagopvang gaat.

Aan de ene kant is ze blij met de vrijheid; ze kan weer 
eens aan zichzelf gaan denken en aandacht aan haar 
liefdesleven besteden, maar ze heeft aan de andere kant 
heel veel moeite haar zus met anderen te delen. Hun 
relatie is door de jaren heen te intens geworden. Wie 
heeft wie nodig?

Als Chelli verliefd wordt op Zohar, een knappe docent 
op de school waar zij als bewaker werkt, heeft ze een 
lot uit de loterij getrokken: hij kan uitstekend overweg 
met Gabby.

'Verbluffend' en 'verbijsterend' zijn woorden waar 
filmrecensenten mee strooien als ze het over de 
vertolking van de beide zussen hebben. Het verhaal is 
gebaseerd op ervaringen van hoofdrolspeelster Liron 
Ben-Shlush die ook zelf het scenario voor haar rekening 
nam. Een prachtig intiem drama. 


