
BoZ, Kiek in de Pot: zo 19, di 21 feb 2017
Roosendaal, City: do 16, zo 19 feb
Etten-Leur, Cine-Service: zo 19, wo 22 feb

Victor is een misdaadschrijver die nooit volwassen lijkt 
te worden. Net op de dag dat voor zijn vrouw eindelijk 
de maat vol is en ze haar man het huis uit gooit, wordt 
ook zoon Zack door zijn vriendin buiten gezet. De 
dakloze mannen maken van de nood een deugd door 
samen naar Schotland te reizen, voor de presentatie van 
de vertaling van een roman van Victor. Speelt daar ook 
nog Victors favoriete band, The Waterboys. 

Robert Jan Westdijk (Zusje, Philaine zegt sorry) 
maakte van Waterboys een komisch avontuur van twee 
zeer verschillende mannen. Victor (Leopold Witte) is 
een pure flierefluiter terwijl Zack (Tim Linde) - zijn 
cello gaat mee op reis - te zwaar op de hand is om ook 
maar ergens plezier aan te beleven. Eindelijk hebben 
vader en zoon eens de gelegenheid om elkaar te leren 
kennen. De legendarische band The Waterboys is niet 
alleen te horen, maar ook te zien. 

Waterboys

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

www.cinemaparadiso.nl

Robert-Jan Westdijk, Nederland 2016, 
90 min, Nederlands gesprokenWaterboys
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zo 19, di 21 feb 2017
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A Street Cat 
Named Bob 

Rsd: wo 22 mrt
ma 20 mrtBoZ:

zo 19, wo 22 mrtE-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

BoZ: ma 20 feb
wo 22 febRsd:

zo 26 feb, wo 1 mrtE-L:

zo 5, wo 8 mrtE-L:

Lionzo 26, ma 27, di 28 mrtBoZ:
Rsd: do 23, zo 26, wo 29 mrt

zo 26, wo 29 mrtE-L:

Garth Davis, Australië 2016, 118 min, 
Engels/Bengaals/Hindi gesproken

Bergen op Zoom: zo 26, ma 27, di 28 mrt
Roosendaal: do 23, zo 26, wo 29 mrt
Etten-Leur: zo 26, wo 29 mrt

BoZ, Kiek in de Pot: ma 20 mrt
Roosendaal, City: wo 22 mrt

Lion

Rode katers zijn de trouwste metgezellen. Dat wordt 
maar weer eens bewezen in dit waargebeurde verhaal 
over de dakloze, aan heroïne verslaafde Londenaar 
James Bowen (Luke Treadaway). Als hij probeert af 
te kicken krijgt hij een woning aangeboden. Bij zijn 
nieuwe onderkomen ontmoet hij ook een nieuw maatje: 
de kat Bob. De mogelijke oude eigenaren blijken 
onvindbaar en Bob wijkt niet meer van James’ zijde. 
Tijdens het werk als straatmuzikant, het overwinnen van 
zijn verslaving en bij het herstellen van de relatie met 
zijn vader blijkt de kater een betrouwbare sidekick. 

A Street Cat Named Bob is een no nonsense 
feelgoodfilm. Naast goed acteerwerk (ook van de 
échte Bob) en het levensechte verhaal bevat de film 
ook goede muziek. Zanger Charlie Fink (van Noah 
and the Whale) schreef samen met Treadaway een 
aantal nummers voor de film. De echte James Bowen 
komt ook nog even in beeld aan het einde van de film. 
Zwerven hoeft hij niet meer, dankzij de opmerkelijke 
vriendschap met de kat die hij beschreef in een reeks 
bestsellers. 

Roger Spottiswoode, VK 2016, 
103 minuten, Engels gesproken

A Street Cat 
Named Bob

We geven het maar eerlijk toe: bij Lion hielden we het 
niet droog. Wat een prachtig verhaal.

Maak kennis met Saroo, een vijfjarige jongen die in 
1986 opgroeit in een arm maar gelukkig gezin op 
het Indiase platteland. Als Saroo na lang aandringen 
met grote broer Guddu mee mag naar een gevaarlijke 
klus slaat het noodlot toe: Saroo raakt zijn broer kwijt 
en komt door een samenloop van omstandigheden 
in een afgerangeerde trein terecht die ineens begint 
te rijden en pas na duizenden kilometers stopt in het 
overweldigende Calcutta. Saroo is doodsbang, heeft 
geen idee waar hij is en kan niet uitleggen waar hij 
vandaan komt. Uiteindelijk belandt hij in een tehuis 
waar hij geadopteerd wordt door een Australisch 
echtpaar (Nicole Kidman en Davis Wenham). 
Vijfentwintig jaar later begint er echter iets te knagen: 
Saroo (Dev Patel) is welvarend opgegroeid, maar wat 
is er met zijn familie gebeurd? Op aanraden van zijn 
vrienden begint hij, gewapend met Google Earth, een 
lange zoektocht naar zijn roots.

Lion is gebaseerd op het waargebeurde en ontroerende 
levensverhaal van Saroo Brierley dat hij beschreef in 
het boek Mijn lange weg naar huis. Een aanrader!



Dirigent Reinbert de Leeuw is een gepassioneerd 
voorvechter van hedendaagse klassieke muziek. Hoewel 
Bach voor hem een ankerpunt is, lag het uitvoeren van 
de Matthäus Passion niet voor de hand. Nu, op zijn 
78e, is hij voor het eerst diep in het stuk gedoken en 
komt hij tot een eigenzinnige, zeer expressieve visie. 
Filmmaker Cherry Duyns volgde de dirigent vanaf 
de eerste repetitiedagen met orkest, koor en solisten 
tot de uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. 
De ongekende populariteit van het stuk in Nederland 
maakte dat deze film een enorme hit werd in de 
filmtheaters, in de aanloop naar Pasen. Marjeet Verbeek 
van Spirit in Roosendaal verzorgt op donderdag een 
inleiding.

Bergen op Zoom: ma 20 feb
Roosendaal: wo 22 feb

Florence Foster Jenkins
Stephen Frears, VK 2016, 111', Engels gespr

Wegens succes op herhaling!
Florence Foster Jenkins is een uniek fenomeen in de 
geschiedenis van de klassieke muziek. Check haar naam 
op YouTube of Spotify en u krijgt een beeld. De rijke 
dame organiseerde culturele avonden voor de society in 
haar Verdi club. Kosten noch moeite worden gespaard 
als ze werk wil gaan maken van haar zangcarrière. Er 
wordt een pianist geworven en sterdirigent Toscanini 
geeft zangles. Iedereen in haar wereldje laat haar in de 
waan dat haar aria’s prachtig klinken, echtgenoot St. 
Clair Bayfield (Hugh Grant) voorop. Dat wordt lastig 
als Florence de beroemde Carnegy Hall afhuurt voor 
een groots optreden. Meryl Streep, die alle valse noten 
heel knap zelf heeft gezongen, steelt de show als valse 
nachtegaal.

Cherry Duyns, Nederland 2016, 75', Ned gespr

Mal de pierres
Nicole Garcia, Frankrijk 2016, 116', Frans gespr

De gepassioneerde Gabrielle (Marion Cotillard) is 
in haar dorp een vreemde eend in de bijt. Wanneer 
uitkomt dat ze geobsedeerd is door haar (getrouwde) 
leraar vindt haar moeder dat ze maar eens moet 
trouwen. De Spaanse landarbeider José, die op 
hun boerderij werkt, wordt aangewezen om een 
gerespecteerde vrouw van Gabrielle te maken. José is 
een lieve man, maar de passie straalt niet bepaald van 
hem af. Pas wanneer Gabrielle enige tijd later in een 
kuuroord in de Alpen aan haar nierstenen behandeld 
wordt, bloeit ze op: ze raakt hopeloos verliefd op de 
mysterieuze oorlogsveteraan André. De Grote Liefde 
blijkt dus tóch te bestaan. Gabrielle smeedt plannen om 
met haar geliefde weg te vluchten en een nieuw, groots 
en meeslepend leven te beginnen. Of is het al te laat?

BoZ: zo 26, ma 27, di 28 feb
Rsd: do 23, zo 26 feb, wo 1 mrt
Etten-Leur: zo 26 feb, wo 1 mrt

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

De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw

Voorjaar 1919. De wonden van WO I zijn nog vers. In 
Duitsland rouwen ouders en verloofde Anna om Frantz, 
gesneuveld op de slagvelden in Frankrijk. Als een jonge 
Fransman met bloemen aan zijn graf verschijnt, wordt 
deze dan ook met weerzin en argwaan bekeken. Het 
blijkt een oude studievriend te zijn: Adrien, ze kennen 
elkaar uit vooroorlogs Parijs. Via Adriens herinneringen 
komt Frantz weer tot leven en wordt het verdriet voor 
de achterblijvers draaglijk. De waarheid is echter anders 
en als Anna dat ontdekt, trekt dit een zware wissel op 
de jonge vrouw.
In deze prachtige film speelt Ozon (Sous le sable, 8 
Femmes) met het dilemma wat te verkiezen: waarheid 
of leugen. Met steeds weer verrassende wendingen, een 
subtiel gebruik van kleur en muziek, en niet te vergeten, 
fantastisch spel is dit een film om lang van te genieten.

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

La La Land
Damien Chazelle, VS 2016, 128', Engels gespr Wie dol is op musicals, jazz, tapdansen, 

indrukwekkende choreografieën of gewoon goede 
romantische films in het algemeen mag La La Land niet 
overslaan. La La Land werd lovend ontvangen door 
de pers, won prijs na prijs en trekt overal volle zalen. 
Reserveer dus op tijd!
In La La Land droomt Mia (Emma Stone) van een 
carrière als actrice, maar ondertussen slijt ze haar dagen 
als koffieverkoopster in de Warner Brothers Studio. 
Sebastian (Ryan Gosling), obsessief jazzliefhebber, 
droomt over een eigen jazzclub in LA. Het lot brengt 
beide dromers bij elkaar, maar grotere tegenpolen lijken 
er niet te bestaan. Een spel van aantrekken en afstoten 
begint. La La Land is een heerlijke ode aan dromers en 
romantici, in de sfeer van ouderwets goede musicals als 
Singin’ in the Rain. We beloven dat u swingend de zaal 
uit zult komen.

François Ozon, Fr/Dld 2016, 113', Duits/Frans

Nocturnal Animals
Tom Ford, VS 2016, 116', Engels gesproken Succesvol in de kunstwereld, mooi en modieus. 

Susan (Amy Adams) is het allemaal, maar daarnaast 
is ze diepongelukkig. Als ze een manuscript krijgt 
toegestuurd van haar ex Edward (Jake Gyllenhaal), is 
ze verbaasd en vereerd. Waarom na al die jaren? Het 
verhaal, hoewel volkomen fictief, maakt haar steeds 
ongeruster. Ze is zelf de hoofdpersoon naast Edward 
en het is bepaald geen romantiek. Toch kan ze het boek 
niet wegleggen. Het verleden met al zijn geheimen 
dringt zich aan haar op.
Wat werd er naar uit gekeken, de nieuwe film van 
Tom Ford, de modeontwerper die met A Single 
Man de filmwereld veroverde. Het was het wachten 
waard. Nocturnal Animals is een visueel spektakel 
dat je uiteindelijk verward en overdonderd achterlaat. 
Veelbesproken en geprezen in de media. U mag hem 
niet missen. 

BoZ: zo 12, ma 13, di 14 mrt
Roosendaal: do 9, zo 12, wo 15 mrt
Etten-Leur: zo 12, wo 15 mrt

Bergen op Zoom: zo 19, di 21 mrt
Roosendaal: do 16, zo 19 mrt
Etten-Leur: zo 19, wo 22 mrt      Frantz
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