Isle of Dogs

BoZ: zo 1 (11.15 en 18.45), ma 2, di 3 jul
Rsd: do 28 jun, zo 1, wo 4 jul
E-L: zo 1, wo 4 jul

Wes Anderson, VS 2018, 102 min, Eng gespr
Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit of Wes
Anderson nu een stopmotion animatiefilm als
Fantastic Mr. Fox maakt, of levende personages toont
(zoals in The Grand Budapest Hotel of Moonrise
Kingdom): zijn films zijn altijd superstrak symmetrisch
vormgegeven en ontzettend grappig. Trash Island is
de afgelegen vuilnisbelt waar de talrijke verkouden
honden van de denkbeeldige Japanse stad Megasaki
naar gedeporteerd worden door een besluit van
burgemeester Kobayashi, een kattenliefhebber. Zijn
geadopteerde neefje Atari is het er niet mee eens
en gaat zijn geliefde hondje Spots terughalen. De
stemmen in deze fantastische film zijn ingesproken
door een sterrencast.

Loving Vincent

BoZ: zo 8 (11.15), ma 9 jul
Rsd: do 5 jul
E-L: wo 11 jul

Dorota Kobiela & Hugh Welchman, VK 2017,
95 min, Eng gespr
Deze zomer herhalen we een paar titels die dit
voorjaar veel mensen trokken en hoog gewaardeerd
werden. Loving Vincent is een unieke film, die begeleid
werd door een veelbezochte tentoonstelling in Den
Bosch. Het is de eerste volledig geschilderde film
ooit. 130 schilderijen van Van Gogh vormden de basis
voor een verhaal dat door 125 kunstenaars in 65.000
beelden verbeeld werd. Het verhaal begint een jaar
na de dood van Vincent, als postbode Joseph (die
man met de enorme baard) zijn zoon vraagt een brief
te bezorgen in Parijs. Het is het laatste bericht van
Vincent aan zijn broer Theo.

Vele hemels boven de zevende

BoZ: zo 15 (11.15), ma 16 jul
Rsd: do 12 jul
E-L: wo 18 jul

Jan Matthys, België 2017, 119 min, Ned gespr
Wegens succes terug: de verfilming van Griet Op de
Beecks debuutroman over drie generaties in een verre
van harmonieus functionerend gezin. Op pakkende
wijze tonen boek en film hoe mensen psychisch in de
knoop raken door de manier waarop ze van kleins af
aan benaderd worden door hun ouders. Dochter Elsie
zit vast in een slecht huwelijk maar wordt verliefd op
een kunstenaar. Haar zus Eva probeert vooral het
iedereen naar de zin te maken en de banden in stand
te houden. Een eigen identiteit ontwikkelen komt er
hierdoor niet van. Prachtig gespeelde, aangrijpende
film, met een mooie soundtrack van Spinvis.

Lady Bird
BoZ zo 10 (11.15 en 18.45), ma 11, di 12 jun 2018
Rsd do 7, zo 10, wo 13 jun
E-L zo 10, wo 13 jun

Lady Bird

BoZ zo 17 (11.15), di 19 jun
Rsd do 14, zo 17 jun
E-L zo 17, wo 20 jun

Aus dem Nichts

BoZ zo 17 (18.45), ma 18 jun
Rsd wo 20 jun

God’s
Own Country

BoZ zo 24 (11.15), di 26 jun
Rsd do 21, zo 24 jun
E-L zo 24, wo 27 jun

BoZ zo 24 (18.45), ma 25 jun
Rsd wo 27 jun

Finding
Your Feet
Foxtrot

Greta Gerwig, VS 2017, 94 min, Eng gespr
Het meest bejubelde debuut van dit jaar moet
toch wel Greta Gerwigs Lady Bird zijn. Bekend
als muze en co-scenarist van Noah Baumbach
overstijgt Gerwig met Lady Bird meteen haar
leermeester: de film kreeg maar liefst vijf
Oscarnominaties. Catherine (Saoirse Ronan)
is een typische puber die zich afzet tegen haar
moeder, al lijkt ze meer op haar dan ze wil
toegeven: intelligent, eigenwijs, onzeker en
sociaal een tikje onhandig. In de zoektocht naar
wie ze is en wat ze eigenlijk wil, heeft ze zichzelf
tot ergernis van haar moeder een nieuwe naam
gegeven: Lady Bird. Ze snakt naar avontuur,
verlichting en perspectieven, maar in haar
woonplaats Sacramento gaat ze dat niet vinden.
De nonnen op school, het onbegrip van haar
omgeving en voorál haar al even opstandige
moeder, ze zal het nog één jaar moeten zien te
verdragen. Lady Bird is een bijzonder geestige
en ontwapenende film over turbulente relaties
tussen dochters, moeders en de mensheid in het
algemeen.

BoZ zo 1 (11.15 en 18.45), ma 2, di 3 jul
Rsd do 28 jun, zo 1, wo 4 jul
E-L zo 1, wo 4 jul

Isle of Dogs

BoZ zo 8 (11.15), ma 9 jul
Rsd do 5 jul
E-L wo 11 jul

Loving Vincent

BoZ zo 15 (11.15), ma 16 jul
Rsd do 12 jul
E-L wo 18 jul

Vele hemels
boven de zevende
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BoZ: zo 10 (11.15 en 18.45), ma 11, di 12 jun

Rsd: do 7, zo 10, wo 13 jun
E-L: zo 10, wo 13 jun

Aus dem Nichts

BoZ: zo 17 (11.15), di 19 jun
Rsd: do 14, zo 17 jun
E-L: zo 17, wo 20 jun

Finding Your Feet

Fatih Akin, Duitsland 2017, 106 min, Duits gespr
Het lijkt een mooi harmonieus multi-culti gezinnetje in
Hamburg, Katja, haar geliefde van Koerdische afkomst
Nuri en hun zoontje Rocco. Dat beeld wordt met een
klap weggevaagd als Nuri en Rocco omkomen bij een
bomaanslag op het kantoor van Nuri. Katja blijft alleen
achter en is volkomen van de kaart. Haar woede en
behoefte aan wraak krijgen richting als er verdachten
opgepakt worden, een jong stel met een neo-nazi
achtergrond. Het komt tot een rechtszaak, waarbij
Katja wordt bijgestaan door advocaat Danio, een
goede vriend van Nuri.

Richard Loncraine, VK 2017, 111 min, Eng gespr
Sandra’s man staat op het punt om met pensioen te
gaan en ze kan niet wachten: eindelijk begint het grote
genieten samen. Ze heeft er een jaar of vijfendertig
naartoe geleefd. Tot ze hem betrapt met haar beste
vriendin. Sandra pakt haar biezen en vertrekt richting
haar zus Bif, een vrijgevochten bohémienne in een
rommelig Londens huurflatje. Heel wat anders dan het
landhuis dat ze gewend was, om over de levensstijl
nog maar te zwijgen. Sandra is van plan bij de pakken
neer te zitten en te zwelgen in haar verdriet, maar dan
kent ze haar zus nog niet: Bif sleept haar mee naar
dansles en stelt haar voor aan haar vrienden: een
kleurrijk gezelschap energieke senioren dat haar laat
zien dat er nog genoeg uit het leven te halen valt na
een scheiding.

Aus dem Nichts is overduidelijk een film van een heel
boze filmmaker. Aanleiding voor Fatih Akin (Gegen die
Wand) was een aantal rechts-extremistische moorden
in 2013 en de rechtszaak die erop volgde.

Finding Your Feet is er eentje in de categorie The Best
Exotic Marigold Hotel en Calendar Girls: feelgood
doorspekt met droge Britse humor, opgediend door
een cast vol veteranen die hun sporen hebben
verdiend: Imelda Staunton, Celia Imrie, Joanna Lumley
en Timothy Spall.

De aangrijpende film ontving de Golden Globe voor
beste niet Engels gesproken film, en hoofdrolspeelster
Diane Kruger (Inglourious Basterds) won in Cannes de
prijs voor beste actrice

God’s Own Country

BoZ: zo 17 (18.45), ma 18 jun
Rsd: wo 20 jun

Francis Lee, VK 2017, 104 min, Eng gespr
Yorkshire, prachtig landschap met woeste bergen
en lieflijke valleien. God’s Own Country wordt het
wel genoemd. Maar op de schapenboerderij van de
Saxtons is het niet zo hemels. Vader Martin heeft
een beroerte gehad en voelt zich machteloos en
gefrustreerd, want hoe moet het met de toekomst
van het bedrijf? Voor zoon Johnny gaan alle energie
en tijd in het werk zitten. Een ander leven dan dit zit
er voor hem niet in en dat wreekt zich. Spaarzame
vrije avonden worden verzopen in de pub. Liefde of
vriendschap is kansloos. De jongen is zo stug als de
rotsen van de streek.
Als Martin een Roemeense boerenknecht voor het
lammerseizoen aanneemt, voelt Johnny zich miskend
en kan de nieuwkomer geen goed doen. Maar, het is
lente en wie weet, tijd voor verandering.
Regisseur Lee stelde zich de vraag hoe zijn leven zou
zijn verlopen als hij in zijn geboortestreek gebleven
was. De opnames vonden grotendeels plaats op de
boerderij van zijn ouders. Een bejubelde film die u echt
niet mag missen.

BoZ: zo 24 (11.15), di 26 jun
Rsd: do 21, zo 24 jun
E-L: zo 24, wo 27 jun

Foxtrot

BoZ: zo 24 (18.45), ma 25 jun
Rsd: wo 27 jun

Samuel Maoz, Israël 2017, 108 min, Hebr gespr
Samuel Maoz is een filmmaker die werkt vanuit
persoonlijke noodzaak. Zijn debuut, Lebanon, uit
2009, was een verwerking van zijn oorlogservaringen.
Helemaal vanuit een tank opgenomen was dat een
ongekend beklemmende ervaring. Aanleiding voor het
verhaal van zijn tweede film was een volgens hem nog
erger trauma. Twintig jaar geleden verkeerde hij een
uur lang in de veronderstelling dat zijn dochter was
omgekomen bij een aanslag op een bus.
In Foxtrot krijgt een echtpaar te horen dat zoon
Jonathan is overleden tijdens zijn dienstplicht.
Het verdriet is enorm, maar in drie stilistisch heel
verschillende delen blijken de feiten veel complexer te
liggen dan aanvankelijk gedacht.
Vader, moeder en zoon, alle drie dansen ze de foxtrot
met het noodlot. Het is een dans waarbij je, ondanks
tal van variatiemogelijkheden, steeds weer uitkomt op
de plek waar je bent gestart. We kunnen het natuurlijk
niet afdwingen, maar eigenlijk vinden we wel dat
iedereen deze film moet zien.

