
BoZ, Kiek i/d pot: zo 20, ma 21, di 22 nov
Roosendaal, City: do 17, zo 20, wo 23 nov
Etten-Leur, Cine-Service: zo 20, wo 23 nov

Tonio, het mooiste Nederlandse boek van de 
afgelopen jaren, van de hand van A. F. Th. van der 
Heijden, is verfilmd, en overladen met prachtige 
recensies. Terecht, want regisseur Paula van der 
Oest (Black Butterflies, Lucia de B.) heeft er een 
bijzonder ontroerende film van weten te maken, 
zonder sentimenteel te worden. Voor wie het boek niet 
heeft gelezen: schrijver Adri (Pierre Bokma) slaapt 
uit en hoort beneden de bel gaan, gevolgd door een 
oorverdovend geschreeuw van zijn vrouw Mirjam 
(Rifka Lodeizen). De politie staat voor de deur met het 
ergste nieuws dat ze zich kunnen bedenken: hun zoon 
Tonio is die nacht geschept door een auto. Hij is niet 
meer te redden.

Een periode van rouw en verwerking volgt: Mirjam 
probeert er het beste van te maken, maar Adri stort zich 
als een bezetene in een radeloze queeste, op zoek naar 
het hoe en waarom achter het ongeluk. Zijn uitvoerige 
research wordt een ode aan Tonio.

Tonio

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

www.cinemaparadiso.nl

Paula van der Oest, Nederland 2016, 
100 min, Nederlands gesprokenTonio

The Daughter
Le fils de Jean

Three 
Generations

BoZ: di 29 nov

do 17, zo 20, wo 23 novRsd:

Mãe só há umama 5 decBoZ:

zo 20, wo 23 novE-L:

Rsd: do 8, zo 11 dec
zo 11, di 13 decBoZ:

zo 11, wo 14 decE-L:

BoZ:

wo 30 novRsd:

Rsd: wo 7 dec

Hell or 
High Water

BoZ: zo 1, di 3 dec
do 1, zo 4 decRsd:

zo 20, ma 21, di 22 nov 2016

As I Open My EyesRsd: wo 14 dec
ma 12 decBoZ:

GeniusRsd: do 15 dec
di 20 decBoZ:

zo 18, wo 21 decE-L:

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

Bergen op Zoom: di 20 dec
Roosendaal: do 15 dec
Etten-Leur: zo 18, wo 21 dec

Oasis: Supersonic
Mat Whitecross, VK 2016, 122', Engels gespr

De magie van de band Oasis draaide natuurlijk altijd 
om de explosieve verhouding tussen de broers Liam en 
Noel Gallagher, karakters die elkaar slecht verdragen. 
Mat Whitecross ving die perfect in zijn mooie, 
ontroerende en erg leuke film door hen apart van elkaar 
commentaar te laten leveren op het beeldmateriaal 
waarover hij beschikte. Heerlijke klootzakjes waren en 
zijn het, die hun vaak knap asociale en domme gedrag 
compenseren met gortdroge, onweerstaanbare humor. 

Deze door de Waterput en Gebouw-T gesupporte 
Bergse avond gaat gepaard met een Britpop after-party 
in café Les Vendettes. Met het feest na afloop van 
Belgica nog in herinneringen hebben we er weer zin in!

Freddy Mouchard, Frankrijk 2015, 98', Frans We sluiten het jaar af met, op veler verzoek, 
een hervertoning van de prachtige documentaire 
Compostella. Vroeger ging je om te bidden voor 
een gunst of vergeving, of je werd gestuurd als 
boetedoening voor een straf. Tegenwoordig is het 
een burn out, een verloren lief, pensionering, een 
doorgemaakte ziekte of gewoon een sportieve uitdaging. 
Wat de reden ook is om het graf van apostel Jacobus in 
Santiago de Compostella te bezoeken, deze spirituele 
reis wordt alsmaar populairder. Was er in de jaren 
zeventig sprake van enkele tientallen bedevaartgangers, 
sinds de Galicische regering vanaf 1993 de Camino 
actief ging promoten groeit de deelname explosief en 
gaan er tegenwoordig jaarlijks zo’n 250.000 pelgrims 
op pad. De vorige vertoningen in oktober trokken volle 
zalen, dus reserveren kan geen kwaad.

Genius
Michael Grandage, VK/VS 2016, 104', Engels

Genius is gebaseerd op de bekroonde biografie door A. 
Scott Berg: “Max Perkins: Editor of Genius.” De film 
portretteert de complexe vriendschap en professionele 
relatie tussen de redacteur en uitgever Maxwell Perkins 
(Colin Firth) en schrijver Thomas Wolfe (Jude Law). 
Thomas, een literair genie, is op zoek naar een uitgever 
voor zijn boek. Het boek is veel te lang, waardoor 
geen enkele uitgever het wil uitbrengen. Maxwell, 
die eerder schrijvers ontdekte als F. Scott Fitzgerald 
en Ernest Hemingway, gaat de uitdaging wel aan. Hij 
brengt samen met Wolfe het aantal pagina’s terug naar 
een geschikte lengte om het meesterwerk te kunnen 
publiceren. Na de publicatie van het werk willen meer 
uitgevers met Wolfe samenwerken. Hierdoor komt de 
vriendschap op het spel te staan.

Bergen op Zoom: zo 18 dec

BoZ: ma 19 dec
Roosendaal: zo 18, wo 21 decCompostella

BoZ: zo 27, ma 28 nov
do 24, zo 27 novRsd:
zo 27, wo 30 novE-L:

zo 4, wo 7 decE-L:

Oasis: Supersoniczo 18 decBoZ:

CompostellaRsd: zo 18, wo 21 dec
ma 19 decBoZ:



Hell or High Water betekent zoiets als ‘pompen of 
verzuipen’, en dat is wat de broers Tanner (Ben Foster) 
en Toby (Chris Pine) te doen staat wanneer ze de ranch 
van hun onlangs overleden moeder dreigen te verliezen. 
Ze hebben nog een week om de lening aan de bank 
af te betalen, anders staat ze op straat. In het nauw 
gedreven zien ze geen andere uitweg dan banken te 
gaan overvallen, maar dan wél alleen vestigingen van 
Texas Midlands, waar ze de hypotheek hebben uitstaan. 
Door alleen kleine bedragen mee te nemen hopen ze 
buiten schot te blijven, maar dan kennen ze Texas 
Ranger Marcus (een geweldige Jeff Bridges) nog niet. 
Ophikkend tegen zijn pensioen bijt hij zich vast in de 
zaak als een prairiehond in een stuk vlees.
Hell or High Water is een heerlijke moderne Western 
in de sfeer van No Country for Old Men die overladen 
werd met vijfsterren-recensies. Een ode aan Texas.

Bergen op Zoom: zo 27, ma 28 nov
Roosendaal: do 24, zo 27 nov
Etten-Leur: zo 27, wo 30 nov

The Daughter
Simon Stone, Australië 2015, 96', Engels gespr Het is niet voor niets dat Christian ooit het ouderlijk 

huis is ontvlucht. Een overheersende vader, ongelukkige 
moeder, ontrouw. Na de zelfgekozen dood van zijn 
moeder is het genoeg en vertrekt hij naar Amerika. 
Jaren later, tegen heug en meug, komt hij terug om 
het  huwelijk van zijn vader met zijn veel jongere 
huishoudster bij te wonen. Liever dan bij het 
aanstaande bruidspaar is hij bij het gezin van zijn oude 
schoolkameraad Oliver. Daar voelt hij meer warmte dan 
in de kilte van het grote familiehuis. De ontdekking van 
een geheim uit zijn jeugd kantelt zijn hele wereld en dat 
van zijn omgeving.
Simon Stone bewerkte het 19e eeuwse toneelstuk De 
wilde eend van Henrik Ibsen in 2011 tot een moderne 
voorstelling die wereldwijd juichende kritieken kreeg. 
Nu is er dan de film met sterren als Geoffrey Rush en 
Sam Neill.

David Mackenzie, VS 2016, 102', Engels gespr

Le fils de Jean
Philippe Lioret, Fr/Can 2016, 98', Frans gespr Dat is wel even schrikken voor Mathieu. Hij krijgt 

in Parijs een telefoontje uit Canada. Pierre, een oude 
vriend van zijn vader, vertelt hem dat deze tijdens een 
weekendje vissen is verdronken. Het enige wat Mathieu 
te weten komt is dat Jean, de vader die hij nooit gekend 
heeft, een klein pakketje voor hem heeft nagelaten. 
Geïntrigeerd door het bericht reist Mathieu naar Canada 
om de begrafenis bij te wonen.
Pierre blijkt erg terughoudend, maar Mathieu laat zich 
niet afschepen en haalt hem over hem in contact te 
brengen met zijn twee halfbroers. Voorwaarde is echter 
dat hij niet mag laten merken wie hij eigenlijk is. Ze 
gaan samen vissen en veel geheimen worden onthuld. 
Lioret, maker van de schitterende vluchtelingenfilm 
Welcome, bewijst zich hier op een meer psychologisch 
terrein.  

Bergen op Zoom: di 29 nov
Roosendaal: wo 30 nov

BoZ: zo 4, di 6 dec
Roosendaal: do 1, zo 4 dec
Etten-Leur: zo 4, wo 7 dec     Hell or High Water

Het gegeven van deze Tunesische film is erg 
herkenbaar: een 18-jarige schoolverlater die liever 
muziek maakt dan dat ze medicijnen gaat studeren 
omdat haar bezorgde moeder dat verstandiger 
vindt. Meisje, denk toch aan je toekomst en zo. De 
temperamentvolle Farah zingt prachtige protestliederen 
met haar vriendje en hun band. Het is zomer 2010, 
net voor de al voelbaar naderende Jasmijnrevolutie. 
De opstandigheid van Farah staat symbool voor de 
stemming van de hele bevolking, die het subtiel en 
minder subtiel repressieve beleid van de overheid meer 
dan zat is. 
Mooi krachtige, emotionele film die perfect past bij de 
dag van de Rechten van de Mens, op 10 december. Met 
veel prachtige muziek. 

Bergen op Zoom: ma 5 dec
Roosendaal: wo 7 dec

Three Generations
Gaby Dellal, VS 2015, 92', Engels gesproken 

Opgroeien als tiener is voor de meesten sowieso geen 
pretje, maar als je in het verkeerde lichaam geboren 
bent is het helemaal vervelend: Ray (Elle Fanning) 
heeft zich altijd al jongen gevoeld, en vindt het tijd voor 
een definitieve transformatie. Moeder Maggie (Naomi 
Watts) heeft het er moeilijk mee maar steunt hem. Oma 
Dolly (een bijzonder geestige rol van Susan Sarandon) 
snapt het gedoe niet: ze kan toch gewoon lesbisch 
worden, net als zij? Het grootste probleem is Ray’s 
vader: ook hij zal zijn handtekening moeten zetten, 
maar hij is buiten beeld. De drie vrouwen zullen hem op 
moeten sporen om zijn medewerking te vragen, als hij 
hen überhaupt te woord wil staan…
Three Generations is een warme film over 
familiekwesties, gedragen door drie ijzersterke actrices.

Leyla Bouzid, Fr/Tunesië 2015, 102', Arabisch

Mãe só há uma
Anna Muylaert, Brazilië 2016, 82', Portugees De 17-jarige Pierre begint langzaamaan te ontdekken 

wie hij is. Hij speelt in een band, mag dankzij 
zijn knappe, androgyne uiterlijk niet klagen over 
belangstelling van zowel meisjes als jongens, 
en experimenteert met make-up en kleding. Zijn 
liefhebbende moeder Aracy laat hem vrij. Dan stort 
zijn wereld in: Aracy blijkt hem als baby te hebben 
gestolen. Zij verdwijnt in de gevangenis, hij gaat 
wonen bij zijn traditionele, biologische ouders, die hem 
zijn geboortenaam Felipe teruggeven. Pierre is niet van 
plan zich bij zijn nieuwe situatie neer te leggen. Mãe 
só há uma (Er is maar één moeder, Engelse titel: Don’t 
Call Me Son) laat de gevoelens zien van alle betrokken 
familieleden. Een prachtig gestileerd drama, gebaseerd 
op ware gebeurtenissen, op de Berlinale bekroond met 
de Teddy Award.

Bergen op Zoom: zo 11, di 13 dec
Roosendaal: do 8, zo 11 dec
Etten-Leur: zo 11, wo 14 dec

BoZ: ma 12 dec
Roosendaal: wo 14 decAs I Open My Eyes
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