
The Guernsey  
Literary Society

BoZ: zo 22 (11:15), ma 23 jul
Rsd: do 19 jul
E-L: wo 25 jul

De titel van de verfilmde bestseller Het literaire 
aardappelschiltaart genootschap van Guernsey 
verwijst naar de naam van een leesclub die 
werd opgericht tijdens de Duitse bezetting van 
het kanaaleiland. Juliet, een jonge schrijfster 
uit Londen, komt na de Tweede Wereldoorlog 
bij toeval in contact met het genootschap. 
Correspondentie met de eilandbewoners leidt 
tot een fascinatie die Juliet doet afreizen naar 
Guernsey om de leden van het genootschap te 
ontmoeten. Een besluit met grote gevolgen.

Voormalig bibliothecaresse Mary Ann Shaffer 
schreef haar roman in brieven samen met de 
leden van haar eigen leeskring. Mike Newell 
(Four Weddings and a Funeral) verfilmde het 
boek op gloedvolle wijze, met mooi acteerwerk 
van Lily James, Matthew Goode, Michiel Huisman 
en Jessica Brown Findlay.

Mike Newell, VK 2018, 128 min, Eng gespr
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Een droom komt uit als Florence Green (Emily 
Mortimer) haar boekwinkeltje opent in “The Old 
House”, een schilderachtig maar vervallen pand in 
het vissersdorpje Hardborough. De lokale bevolking 
zit echter niet op een literaire injectie te wachten en 
de zaken gaan slecht. Enkel de mensenschuwe mr. 
Brundish (Bill Nighy) bezoekt haar vaak. Maar de 
onvermoeibare Florence zet door en weet langzaam 
meer klanten aan zich te binden. Dat leidt tot scheve 
ogen bij haar buren en wekt de toorn van de machtige 
Violet Gamart. Zij heeft heel andere plannen voor de 
winkel. Gebaseerd op de gelijknamige roman van 
Penelope Fitzgerald. Een ode aan het boek en aan de 
boekwinkel. Komen!

Als haar oude vader een beroerte krijgt, móet actrice 
Angèle, hoe groot haar weerzin ook is, wel terug naar 
haar geboorteplaats. Ooit een levendig dorp aan een 
mooie baai in de buurt van Marseille, nu doods en 
ontvolkt. De ouderlijke villa aan zee: onhandig groot. 
Met haar broers haalt ze herinneringen op aan vroeger 
waarbij de nodige pijn bovenkomt. Hun levens zijn zo 
verschillend en hetzelfde geldt voor hun karakters. 
Uiteindelijk blijken ze toch loten van dezelfde boom. 
Met dezelfde cast maakte Guédiguian jaren eerder 
een film. De beelden van toen gebruikt hij nu opnieuw 
in een ander verband. Dit maakt La villa tot een 
nostalgisch juweeltje.

Isabel Coixet, VK/Sp/Du 2017, 113 min, Eng gespr

Robert Guédiguian, Fr 2017, 107 min, Fr gespr

Ronit (Rachel Weisz) leeft een gelukkig en rijk leven 
als vrijgezel in New York, waar ze een succesvolle 
fotograaf is. Ze is tevens het zwarte schaap van 
haar orthodox joodse familie in Londen. Wanneer 
haar vader, een rabbijn met veel aanzien, komt te 
overlijden, keert Ronit terug naar Londen waar ze 
niet bepaald gastvrij wordt ontvangen. Haar oude 
gemeenschap zit niet op haar te wachten en haar 
beste vrienden Dovid en Esti blijken ineens met elkaar 
getrouwd te zijn. Vooral dat laatste grijpt haar aan.
Disobedience is de eerste Engelstalige film van de 
gevierde Chileense regisseur Sebastián Lelio en nu al 
het mooiste liefdesverhaal van het jaar.

Sebastián Lelio, VK/VS 2017, 114 min, Eng gespr



Three Billboards Outside
 Ebbing, Missouri

BoZ: zo 29 (11.15), ma 30 jul
Rsd: do 26 jul
E-L: wo 1 aug

BoZ: zo 5 (11:15), ma 6 aug
Rsd: do 2 aug
E-L: wo 8 augThe Post

Heel veel duidelijker had de titel van deze film niet 
kunnen zijn. Zeven maanden na de ontvoering en 
moord op haar dochter Angela besluit Mildred Hayes, 
geweldig gespeeld door Frances McDormand, drie 
grote reclameborden langs de weg te beplakken. 
Mildred is zowel wanhopig als woedend over het feit 
dat er nog niemand is opgepakt in de moordzaak 
van haar dochter en ze probeert op deze manier de 
aandacht van Chief Willoughby (Woody Harrelson) 
te trekken. Niet geheel onverwachts zorgen de drie 
borden voor de nodige ophef binnen het politiekorps, 
ook bij de racistische politieagent Dixon (een 
fantastische Sam Rockwell) en binnen de kortste 
keren wordt zelfs het hele dorp betrokken in een 
gewelddadige strijd om gerechtigheid. 

Met het vlijmscherpe, doch ietwat grove script vol 
onvoorspelbare karakters en plotwendingen weet 
regisseur Martin McDonagh (In Bruges) op een 
duistere manier haarfijn de grenzen tussen komedie 
en tragedie op te zoeken. Three Billboards won veel 
prijzen en was bij ons met een score van 9,15 een van 
de favoriete films van het voorjaar.

Tully BoZ: zo 12 (11:15), ma 13 aug
Rsd: do 9 aug
E-L: wo 15 aug

BoZ: zo 19 (11:15), ma 20 aug
Rsd: do 16 aug
E-L: wo 22 aug

Marleen Jonkman, NL 2017, 92 min, Ned/Sp gespr

Jason Reitman, VS 2018, 94 min, Eng gesprMartin McDonagh, VS 2017, 115 min, Eng gespr

Steven Spielberg, VS 2017, 116 min, Eng gespr
Het klinkt onwaarschijnlijk, maar The Post is toch echt 
de eerste film waarin acteerkanonnen Meryl Streep 
en Tom Hanks samen spelen. En dan ook nog onder 
regie van Steven Spielberg. De eigenaresse van The 
Washington Post, Kay Graham (Streep) en redacteur 
Ben Bradlee (Hanks) zijn verwikkeld in een hevige 
concurrentiestrijd met The New York Times: beiden 
hebben hun hand weten te leggen op informatie die 
zeer belastend is voor de Amerikaanse regering. Het is 
alleen de vraag wie deze Pentagon Papers als eerste 
weet te publiceren, zónder dat de Officier van Justitie 
daar een stokje voor steekt. 

The Post is een meeslepende politieke thriller die, 
ondanks het perfect geschetste beeld van de jaren 
’70, ontzettend actueel is. De huidige Amerikaanse 
president, die openlijk de oorlog aan de pers verklaart, 
laat zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. De film 
toont  hoe gevaarlijk dat is. Een belangrijke film die we 
graag opnieuw vertonen deze zomer.

Niet zwanger kunnen worden, miskraam na miskraam 
krijgen, eindeloos ivf-en terwijl de kinderschare in je 
vriendengroep steeds groter wordt: het is niet iets 
waar vrouwen graag over praten. Voor je het weet 
bemoeit je hele omgeving zich met je kinderwens, wat 
de druk om kinderen te krijgen alleen maar opvoert. 
Scenariste Daan Gielis had er na een jaar of tien 
proberen genoeg van en besloot een filmscript over 
haar ervaringen te maken: La Holandesa, een film 
voor vrouwen, door vrouwen.

In La Holandesa pakt Maud (een ijzersterke Rifka 
Lodeizen) tijdens een vakantie in Chili haar biezen 
na een knallende ruzie met haar man Frank. In haar 
eentje reist ze van het zuiden naar het noorden van 
Chili en onderweg ontmoet ze een jongetje genaamd 
Messi. De toevallige ontmoeting tussen de twee is 
het begin van een ontwapenend avontuur door het 
adembenemende landschap van Chili.

Marlo heeft normaal altijd alles onder controle, maar 
de komst van een derde kind brengt haar tot totale 
uitputting. De baby maakt ‘s nachts slapen onmogelijk, 
en overdag vragen de andere twee kinderen veel 
aandacht. Van manlief hoeft ze weinig te verwachten, 
hij is eigenlijk ook nog een kind. Marlo’s broer, die 
goed in de slappe was zit, adviseert haar om een 
oppas te nemen die ‘s nachts voor de baby zorgt. 
Hij betaalt wel. Marlo wijst dit decadente idee eerst 
van de hand, maar gaat overstag als de wanhoop 
te groot wordt. De nachthulp, Tully geheten, is een 
engel. Attent, sympathiek en een beetje vreemd. Marlo 
herkent veel van zichzelf in Tully en lijkt zowaar op te 
knappen. 

De film, van de makers van Juno, zit vol medeleven 
en humor en wordt gedragen door actrice Charlize 
Theron. Zij kwam vele kilo’s aan om de uitgebluste 
Marlo gestalte te geven. 

La Holandesa


