
BoZ: zo 25 (11.15), di 27 jun 2017
Roosendaal: do 22, zo 25 jun
Etten-Leur: zo 25, wo 28 jun

De dierentuin in Warschau wordt tijdens het 
bombardement in 1939 zwaar beschadigd. 
Dierenverzorger Jan Zabinski en zijn vrouw Antonina 
(een schitterende rol van Jessica Chastain) blijven 
achter om de overgebleven dieren in leven te houden. 
De Duitse zoöloog - en nazi - Lutz Heck (Daniel 
Brühl) houdt de dierentuin nauw in de gaten en wil 
de bijzondere dieren - en Antonina! - meenemen naar 
Berlijn. Onder de neuzen van de bezetters redt het 
echtpaar niet alleen de dieren, maar ook honderden 
Joden door hen te huisvesten in de vervallen kelders.

Regisseur Niki Caro (Whale Rider) verfilmde 
het waargebeurde verhaal, door Diane Ackerman 
vastgelegd in de bestseller Antonina’s Dierentuin, tot 
een indrukwekkende film over een koppel dat verandert 
van dierenverzorgers in oorlogshelden.

The Zookeeper's Wife

Aanvang: 20:30, vanaf 16/7 20:45
zondag: 11:15 (overal), 18:45 (alleen BoZ)

www.cinemaparadiso.nl

Niki Caro, VS/VK 2017, 127 min, 
Engels gesprokenThe 

Zookeeper's Wife

À bras ouverts

20th 
Century Women

Down to Earth

BoZ: zo 2 (o), ma 3 jul 

do 22, zo 25 junRsd:

A Monster Callszo 30 (o), ma 31BoZ:

zo 25, wo 28 junE-L:

Rsd: do 6, zo 9, wo 12
zo 9, ma 10, di 11BoZ:

zo 9, wo 12 julE-L:

BoZ:

do 29 junRsd:

Rsd: do 27 jul (20.45)

Sami BloodBoZ: zo 2 (a), di 4 jul
zo 2, wo 5 jul Rsd:

zo 25 (11.15), di 27 juni 

The Sense 
of an Ending

zo 16 (o), ma 17 (20.45) julBoZ:

BrimstoneRsd: do 20 jul (20.45)
zo 23 (11.15), ma 24 (20.45)BoZ:

wo 26 jul (20.45) E-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: zo 25 (18.45), ma 26 jun
wo 28 junRsd:

zo 2, wo 5 julE-L:

A Street Cat 
Named Bob

zo 13 (o), ma 14 augBoZ:
Rsd: do 10 aug (20.45)

wo 16 aug (20.45)E-L:A Street Cat Named Bob is een echte feelgoodfilm. 
En daar houdt u van, zo bleek uit de verrassend 
grote opkomst en de hoge waardering bij de eerdere 
vertoning. James Bowen is een bekend figuur geworden 
met de boeken die hij schreef over zijn transformatie 
van verslaafde zwerver tot succesvol straatzanger. 
Allemaal dank zij Bob, de vertederende kat die hem 
overal vergezelt. James wordt gespeeld door Luke 
Treadaway, die met Charlie Fink (van Noah and the 
Whale) een aantal liedjes voor de film schreef. Zeker 
voor kattenliefhebbers is dit een hartverwarmende film. 
Buitengewoon knap gemaakt ook, in de drukke straten 
van Londen, waar katten zich van nature niet het meest 
op hun gemak voelen.

BoZ: zo 30 (11.15), ma 31 jul (20.45) 
Roosendaal: do 27 jul (20.45)
Etten-Leur: wo 2 aug (20.45)

Bram Fischer
Jean v/d Velde, Z.Afrika/Ned 2017, 124', Eng/Afr

Apartheid viert hoogtij in het Zuid-Afrika van 1963. 
Op een middag worden de kopstukken van het ANC 
bij een inval in het dorpje Rivonia opgepakt. Aan deze 
groep wordt een negende lid toegevoegd: de al eerder 
gevangen genomen Nelson Mandela. Het blanke regime 
wil de groep als voorbeeld stellen en tot de doodstraf 
veroordeeld krijgen. De internationaal bekende advocaat 
Bram Fischer neemt hun verdediging op zich.
Wat het regime niet weet, is dat Fischer eigenlijk 
de tiende verdachte had moeten zijn. Zijn dubbelrol 
biedt de regisseur Jean van der Velde volop de kans 
een spannende film te maken. Het accent ligt nu eens 
niet op Nelson Mandela maar op de rol van de relatief 
onbekende Fischer in het geheel. Peter Paul Muller 
speelt hem geloofwaardig, zijn beste rol in jaren.

Roger Spottiswoode, VK 2016, 103', Engels

A Monster Calls
J.A. Bayona, VS 2016, 108 min, Engels gespr.

Conor heeft het niet makkelijk: een vader in Amerika, 
een ernstig zieke moeder en een stroeve oma. Op 
school is hij een buitenbeentje en wordt hij gepest. 
In bed ligt hij wakker door angstdromen. Dan op een 
nacht verschijnt een monster. De boom in het veld 
achter het huis komt tot leven. Zijn vertellingen en 
sprookjes geven de jongen inzicht en weerbaarheid.
Op het filmfestival van Gent maakte deze film diepe 
indruk op ons, niet alleen door het verhaal, maar ook 
door de prachtige animaties en visuele technieken. Met 
Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver en de 
ontroerende Lewis McDougall als Conor.
Bijzonder: schrijfster Siobhan Dowds overleed nog 
voor het einde van het boek (Zeven minuten na 
middernacht) aan kanker.

BoZ: zo 6 (11.15), ma 7 aug (20.45)
Roosendaal: do 3 aug (20.45)
Etten-Leur: wo 9 aug (20.45)

BoZ: zo 13 (11.15), ma 14 aug (20.45)
Roosendaal: do 10 aug (20.45)
Etten-Leur: wo 16 aug (20.45)A Street Cat Named Bob Bram Fischerzo 6 (o), ma 7 augBoZ:

Rsd: do 3 aug (20.45)

Rsd: do 13 jul (20.45)
wo 19 jul (20.45)E-L:

wo 2 aug (20.45) E-L:

wo 9 aug (20.45) E-L:



De Sami, of Samen, zijn het enige nog bestaande 
inheemse volk van Europa. Amanda Kernell (zelf half 
Sami, half Zweeds) toont hoe dit rendierherdersvolk 
in Lapland in de jaren dertig van de vorige eeuw 
systematisch onderdrukt werd. De veertienjarige 
Elle-Marja (ijzersterke rol van Lene Cecilia Sparrok, 
zelf Sami) wil zich graag ontwikkelen, maar wordt 
daarbij gedwarsboomd door het schoolsysteem en 
vooroordelen. Ze laat het er niet bij zitten en moet 
dan ook een flinke prijs betalen voor haar drang om 
te ontsnappen aan het nomadenleven. Vele jaren later 
keert zij terug als oude, door het leven getekende 
vrouw. Een erg mooie, meeslepende film, waarin veel 
te genieten is van het schitterende landschap.

BoZ: zo 25 (18.45), ma 26 jun
Roosendaal: wo 28 jun

À bras ouverts
Philippe de Chauveron, Fr 2017, 92', Frans/Eng Voor de liefhebbers van Bon Dieu! deze nieuwe 

komedie, waarin de socialistische elite van Frankrijk 
op de hak wordt genomen. De rijke intellectueel 
Jean-Etienne Fougerole moedigt in zijn boek Met 
Open Armen rijke mensen aan om families in nood te 
helpen. Om zijn goede imago niet kwijt te raken, neemt 
Fougerole in een tv-debat de uitdaging aan om zelf het 
voorbeeld te geven. Nog dezelfde avond gaat de bel 
en meldt een Roma-familie die de uitzending gezien 
heeft zich bij de poorten van zijn villa. Met de komst 
van Babik en zijn aanhang worden de opvattingen van 
Fougerole tot het uiterste op de proef gesteld. 
In Frankrijk werd de film bekritiseerd om het 
clichébeeld dat van de Roma neergezet wordt. Dit 
gebrek aan oog voor de satirische intenties bevestigde 
alleen maar wat de filmmakers wilden laten zien.

Amanda Kernell, Zweden 2016, 110', Zweeds/Sami gespr

20th Century Women
Mike Mills, VS 2017, 118 min, Engels gesproken Misschien herinnert u zich Beginners nog, de bijzonder 

charmante film die regisseur Mike Mills maakte over 
zijn homoseksuele vader? Zijn nieuwste film 20th 
Century Women is een hartverwarmende ode aan 
zijn moeder Dorothea, een ijzersterke rol van Annette 
Bening. Dorothea voedt haar vijftienjarige zoon Jamie 
op in het Santa Barbara van 1979, in een huis vol 
huurders. Wanneer ze zich realiseert dat ze duidelijk 
van een andere generatie is dan haar zoon, en niet echt 
aansluiting met hem vindt, schakelt ze huisgenoten 
Abbey (Greta Gerwig) en Julie (Elle Fanning) in 
om zich over de jongen te ontfermen. Maar of dat 
nu zo’n goed idee is? 20th Century Women is een 
heerlijk zomerse film die overladen werd met lovende 
recensies. Een ode aan de mensen die ons opvoeden en 
aan de jaren die ons vormen.

BoZ: zo 2 (11.15), ma 3 jul
Roosendaal: do 29 jun

BoZ: zo 2 (18.45), di 4 jul
Roosendaal: zo 2, wo 5 jul
Etten-Leur: zo 2, wo 5 jul      Sami Blood

We hadden een uitverkochte zaal in Bergen op Zoom, 
dus een hervertoning van Brimstone is op zijn plaats. 
Koolhoven neemt ons mee naar het einde van de 19e 
eeuw, een tijd waarin Nederlandse immigranten zich in 
Amerika vestigden. De stemloze Liz (Dakota Fanning) 
wil direct na de komst van een nieuwe dominee 
(Guy Pearce) met haar gezin uit het Amerikaans 
plattelandsdorpje vertrekken. In vier hoofdstukken 
ontdekken we meer over het leven van Liz en de 
dominee. Brimstone is een echte western, maar vanuit 
het vrouwelijke perspectief. Veel verschillende thema’s 
komen aan bod, zoals religie, wraak en vrijheid. 
Met mooie bijrollen voor Kit Harington (Game of 
Thrones) en Carice van Houten is Brimstone een uiterst 
indrukwekkende thriller/western met serieuze thematiek 
en fantastisch acteerwerk.

BoZ: zo 9 (11.15+18.45), ma 10, di 11
Roosendaal: do 6, zo 9, wo 12 jul
Etten-Leur: zo 9, wo 12 jul

The Sense of an Ending
Ritesh Batra, VK 2017, 108 min, Engels gespr.

Door een brief uit het verleden wordt de bejaarde Tony 
Webster teruggeslingerd naar zijn studentenjaren. Een 
ex-vriendin bezit het dagboek van een overleden vriend 
uit die tijd. Dat dagboek komt hem toe. Gaandeweg 
merkt hij dat er een groot verschil is tussen zijn eigen 
herinneringen, die van zijn toenmalige omgeving en de 
werkelijkheid. Er opent zich voor Tony een doos van 
Pandora die zich ook in het heden niet meer laat sluiten.

De verfilming van dit met de Booker Prize bekroonde 
boek van Julian Barnes (Alsof het voorbij is) biedt 
een uitgelezen podium aan de geliefde acteurs Jim 
Broadbent (Iris) en Charlotte Rampling (45 Years). Ze 
weten ons nog steeds te betoveren.

Martin Koolhoven, Ned 2016, 148', Engels/Ned

Down to Earth
Rolf Winters en Renata Heinen, VK 2015, 82 minuten, oa Engels gespr

Er kwamen zo veel mensen bij de eerdere vertoningen 
dat we er niet aan ontkomen Down to Earth nogmaals 
te laten zien. Inmiddels zijn er meer dan 130.000 
bezoekers geteld bij deze filmische documentaire. 

In Down to Earth zien we Rolf Winters en Renata 
Heinen, die gedurende vijf jaar met hun drie kinderen 
de wereld rondtrokken om op alle continenten naar 
de Wisdom Keepers te zoeken. Van de Amazone tot 
aan de Andes en van de jungles van India tot aan de 
outback van Australië ontmoeten we deze mensen 
die nog steeds een sterke band met onze aarde en de 
elementen hebben. Ze willen met deze documentaire 
hun boodschap aan de rest van de wereld overbrengen.

BoZ: zo 16 (11.15), ma 17 (20.45) jul
Roosendaal: do 13 jul (20.45)
Etten-Leur: wo 19 jul (20.45)

BrimstoneTIP
 v/

d m
aa

nd! BoZ: zo 23 (11.15), ma 24 (20.45) jul
Roosendaal: do 20 jul (20.45)
Etten-Leur: wo 26 jul (20.45)


