
TOEGANG: 7 euro, niet-leden 9 euro. 
LIDMAATSCHAP: bij de kassa. 10, 12 euro met folder
RESERVEREN: Cinema Kiek in de Pot BoZ, Burg.
v d Laarstr 25, 0164-254886. City R'daal: Brugstr 48, 
0165-534503, Cine-Service Etten-Leur, Binnentuin 2, 
076-5010167. www.c-cinemas.nl 
POSTADRES: Azurietdijk 31, 4706 BL Roosendaal

BoZ, Kiek in de Pot: zo 11, di 13 sep
Roosendaal, City: do 8, zo 11 sep
Etten-Leur, Cine-Service: zo 11, wo 14 sep

Eindelijk is ie er dan: Absolutely Fabulous, the movie. 
Het is alweer jaren geleden dat we ze zagen schitteren 
op tv, maar Eddie (Jennifer Saunders) en Patsy (Joanna 
Lumley) hebben nog niets van hun glans verloren. 
Ze hebben alleen wel wat geld nodig: er staat geen 
champagne meer in de koelkast (dat je daarvoor moet 
betalen komt als een grote schok). Van Eddie’s klanten 
hoeven ze het niet te hebben, haar pr-bureau heeft 
alleen nog uitgerangeerde sterren in de portefeuille en 
haar memoires leveren ook al niets op. 

Wanneer Eddie en Patsy vernemen dat Kate Moss 
mogelijk een nieuw agentschap zoekt, duiken ze erop 
(letterlijk), met alle gevolgen van dien: Kate belandt 
in de Thames en Eddie en Patsy krijgen niet alleen de 
hele modewereld, maar ook de politie achter zich aan. 
Het dynamische duo besluit onder te duiken aan de 
Côte d’Azur. Aan de politie valt misschien nog wel te 
ontsnappen, maar niet aan dochter Saffy.

Absolutely Fabulous

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

www.cinemaparadiso.nl

Mandie Fletcher, VK/VS 2016, 91 min,
Engels gesprokenAbsolutely Fab

Een man 
die Ove heet

Tomorrow

The Man Who 
Knew Infinity
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Rsd: wo 5 okt
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Károly Ujj Mészáros, Hongarije 2015, 
98 minuten, Hongaars/Japans gespr.

BoZ, Kiek in de Pot: ma 10 okt
Roosendaal, City: wo 12 okt

BoZ, Kiek in de Pot: zo 9, di 11 okt
Roosendaal, City: do 6, zo 9 okt
Etten-Leur, Cine-Service: zo 9, wo 12 okt

     Liza, the Fox-Fairy
      voorfilm: Edmond

Ons nieuwe seizoen is weer begonnen, tijd voor de 
jaarlijkse Woody Allen! Na Parijs, Barcelona en Rome 
neemt hij ons nu mee naar zijn woonplaats New York, 
maar dan in de jaren dertig van de vorige eeuw. We 
volgen de wat sullige Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg, 
die Woody Allen ‘een jongere versie van zichzelf’ 
noemt) die iets van zijn leven wil maken. Hij wil in elk 
geval even weg bij zijn constant kibbelende ouders, 
gangsterbroer en gesettelde zus. Op de bonnefooi trekt 
hij naar Hollywood, waar zijn drukbezette oom (Steve 
Carell) een agentschap runt voor filmsterren. Hij helpt 
Bobby aan een baantje als loopjongen, en geeft zijn 
secretaresse Vonnie (Kristen Stewart) de opdracht 
zijn neefje wegwijs te maken in LA. Uiteraard klikt 
het tussen de twee, en Bobby raakt hopeloos verliefd 
op Vonnie. Nu denkt u natuurlijk: eind goed al goed, 
maar in het universum van Woody Allen bestaat de 
volmaakte liefde niet. Vonnie is bezet. Een spel van 
aantrekken en afstoten begint: lukt het Bobby om 
Vonnie voor zich te winnen?

Als geen ander weet Woody Allen de sfeer van 
Hollywood en New York in de jaren dertig te treffen. 
Het verhaal zit vol komische zijsprongen, de dialogen 
zijn geestig als altijd, net als de bijrollen. 

Woody Allen, VS 2016, 96 minuten,
Engels gesproken

Café Society

Liza is een verpleegster. Ze verzorgt een oude weduwe 
die een passie heeft voor Japan. Liza raakt er door 
aangestoken. Obsessief leest en herleest ze een Japans 
romantisch romannetje. Ze heeft een grote droom: 
om op haar dertigste verjaardag haar grote liefde 
te ontmoeten. Vooralsnog is ze alleen en moet ze 
het stellen met de bezitterige geest van een Japanse 
popzanger. Hij ontpopt zich als een ware demon die 
haar op alle mogelijke manieren tegenwerkt in haar 
zoektocht naar geluk. Zodra zich een manspersoon 
aandient komt die te overlijden. Liza vreest zelf een 
demon te zijn, een Japanse fox-fairy. Rechercheur 
Zoltan blijft er van overtuigd dat Liza onschuldig is. 
Het moge duidelijk zijn: dit is een heerlijk apart verhaal, 
prachtig gefilmd in een stijl die doet denken aan Wes 
Anderson (The Grand Budapest Hotel, Moonrise 
Kingdom) en Amélie. De liefhebber weet genoeg!

De filmverhuurder Periscoop levert als extraatje 
de korte animatiefilm Edmond mee (10 minuten). 
Nina Gantz won een Bafta met haar prachtige, zeer 
bewerkelijke stop-motion poppenfilm over een 
man(netje) die aan de oever van een meer zijn leven 
overdenkt. Ook in dit verhaal is liefde een alles 
verterende kracht.

E-L: zo 18, wo 21 sep

Café SocietyBoZ: zo 9, di 11 okt
do 6, zo 9 oktRsd:

E-L: zo 9, wo 12 okt

Liza, the Fox-Fairy 
voorfilm: Edmond

BoZ: ma 10 okt
wo 12 oktRsd:

!TIP van de maan
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Bergen op Zoom: ma 12 sep
Roosendaal: wo 14 sep

Een man die Ove heet
Hannes Holm, Zweden 2015, 116', Zweeds/Farsi

Hij is de boze buurman van het blok. Verbitterd over 
het gedrag van de wereld rondom hem, want die is 
gevuld met idioten. Als het aan Ove (Rolf Lassgard, 
Wallander) ligt stapt hij eruit: liever vandaag dan 
morgen voegt hij zich bij zijn innig geliefde Sonja, zijn 
overleden echtgenote. De plannen om er een eind aan te 
maken worden in de war geschopt als hij nieuwe buren 
krijgt: Patrick, een sukkel met twee linkerhanden en 
Parvaneh, hoogzwanger en erg aanwezig. Direct bij de 
verhuizing rijden ze zijn brievenbus plat. U raadt het al: 
een hartverwarmende vriendschap ontstaat.
Het debuut van Frederik Backman werd gelijk een 
bestseller die in meer dan 30 landen werd uitgebracht. 
De feelgoodfilm was een monsterhit in Zweden: de best 
bezochte Zweedse film van de afgelopen 40 jaar.

Michael Dudok de Wit, Japan/Ned 2016, 80 min
De Nederlandse animator Michael Dudok de Wit werkte 
bijna tien jaar aan zijn eerste lange film, maar dan heb je 
ook wat: een filmhuishit die lovend werd ontvangen op 
het Cannes Film Festival en overladen werd met mooie 
recensies. Dudok De Wit, die in 2001 een Oscar won 
voor Father and Daughter, werd door de Japanse studio 
Ghibli (o.a. Spirited Away) gevraagd voor dit project. 
Dat is uniek, want de studio werkte nooit eerder met een 
niet Japanse regisseur.
The Red Turtle is een sprookjesachtig verhaal over 
een drenkeling die op een onbewoond eiland vast zit. 
Steeds wanneer hij een vlot bouwt om van het eiland 
te ontsnappen wordt hij gestopt door een mysterieuze 
rode schildpad, die aan land een heel andere gedaante 
aanneemt.

Tomorrow
Melanie Laurent, Fr 2016, 118', Engels gespr Onze planeet wordt bedreigd: de natuurlijke 

hulpbronnen worden uitgeput, de temperatuur stijgt 
en de bevolking groeit. Onze ecosystemen kunnen 
het tempo waarin dit allemaal gebeurt niet meer aan. 
Actrice Mélanie Laurent (bekend van Inglorious 
Bastards en Beginners) vroeg zich na de geboorte van 
haar eerste kind af: “in wat voor wereld zullen onze 
kinderen over veertig jaar leven?” Samen met Cyril 
Dion ging zij op onderzoek uit.
In tien verschillende landen ontmoetten ze pioniers 
die landbouw, energie, economie, democratie en 
educatie opnieuw proberen uit te vinden om de wereld 
leefbaarder te maken. Al deze initiatieven hebben één 
ding gemeen: het zijn kleine lokale groepen mensen 
die een alternatief bedenken voor het huidige falende 
model. Tomorrow laat zien hoe kleine initiatieven grote 
gevolgen kunnen hebben voor de wereld van morgen.

BoZ: zo 18, ma 19, di 20 sept
Rsd: do 15, zo 18, wo 21 sept 
Etten-Leur: zo 18, wo 21 sept

Bergen op Zoom: zo 25, di 27 sept
Roosendaal, City: do 22, zo 25 sept
Etten-Leur: zo 25, wo 28 septThe Red Turtle

Bergen op Zoom: ma 26 sept
Roosendaal: wo 28 sept

The Man Who Knew Infinity
Matt Brown, VK 2016, 108 min, Engels gespr

The Man Who Knew Infinity is het waargebeurde 
verhaal van een van de meest romantische figuren 
uit de geschiedenis van de wiskunde. Srinivasa 
Ramanujan (Dev Patel, Slumdog Millionaire), een 
eenvoudige kantoorklerk uit Madras, wordt ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog vanwege zijn wiskundige 
kennis toegelaten op het voorname Trinity College in 
Cambridge. Onder de vleugels van professor Hardy 
(Jeremy Irons, Night Train to Lisbon) bloeit hij op tot 
briljant wiskundige, maar niet zonder slag of stoot: 
de gevestigde orde op Cambridge vindt het maar niks 
dat er een autodidact uit India rondloopt. The Man 
Who Knew Infinity is een aangrijpende biopic over 
wetenschap en racisme, over een man wiens wiskundige 
inzichten tot op heden worden gebruikt.

Laurent Tirard, Frankrijk 2016, 100 min, Frans
Un homme à la hauteur is een romantische komedie van 
Laurent Tirard (Le petit Nicolas) over een bloedmooie 
advocate die eindelijk de man van haar dromen lijkt 
te hebben ontmoet. Haar date blijkt echter verticaal 
uitgedaagd...

Diane is het type vrouw dat op straat wordt nagefloten 
en de wereld aan haar voeten heeft. Maar in de liefde 
wil het niet echt lukken. Tot ze op een avond gebeld 
wordt door een zekere Alexandre (Jean Dujardin, The 
Artist) die haar mobieltje heeft gevonden. Er is meteen 
een klik tussen de twee tijdens het gesprek. Alexandre 
is beleefd, grappig en slim en Diane is meteen weg van 
hem. Tot ze hem in levenden lijve ziet.

Dukhtar
Afia Nathaniel, Pakistan 2014, 93', Urdu/Pushto In het kader van de Vredesweek vertonen we in 

samenwerking met Spirit in Roosendaal dit verhaal 
uit het ruige berglandschap van Pakistan. Het is een 
traditionele mannensamenleving waar stammen elkaar 
naar het leven staan. Om vrede te sluiten verklaart het 
stamhoofd zijn tienjarige dochter (Dukhtar is Urdu 
voor dochter) uit te huwelijken aan de bejaarde, alom 
gevreesde leider van de rivaliserende partij. Allah 
Rakhi, de moeder van het kind, maakte ooit hetzelfde 
mee, toen ze als tiener van Lahore mee de bergen 
in genomen werd. Het is haar ultieme doel om haar 
dochter een zelfde lot te besparen. Samen ontvluchten 
ze de gemeenschap in een barre tocht, geholpen door 
een vrachtwagenchauffeur. Als hem duidelijk wordt 
wat er aan de hand is staat hij voor een dilemma en 
volgt een spannende ontknoping. 
Marjeet Verbeek verzorgt in Roosendaal een inleiding.

Bergen op Zoom: zo 2, di 4 okt
Roosendaal: do 29 sep, zo 2 okt
Etten-Leur: zo 2, wo 5 okt

Bergen op Zoom: ma 3 okt
Roosendaal: wo 5 oktUn homme à la hauteur


