Den skyldige

BoZ: zo 7 (11.15), di 9 okt
Rsd: do 4, zo 7 okt
E-L : zo 7, wo 10 okt

Gustav Möller, DK 2018, 85 min. Dk/Eng gespr
Asger Holm’s werkdag op de meldkamer zit er bijna
op. De dienst is rustig verlopen, saai zelfs. Voor Holm
dan; hij is het spannende politiewerk gewend en niet
geïnteresseerd in kleinigheden. Dan komt er een
telefoontje waarvan zijn nekharen recht overeind
staan. Een jonge vrouw is gekidnapt, maar weet nog
net heimelijk het alarmnummer te bellen. Vanachter
zijn telefoondesk zijn de middelen om direct in te
grijpen beperkt. De klok tikt, de verbinding kan elk
moment verbroken worden. Onder deze moordende
spanning komt zijn rechercheurservaring goed van
pas.
Denemarken, dat vreedzame landje waar die geweldige crimi’s vandaan komen. De nieuwe lichting
filmmakers is al net zo bedreven als de oude rotten
van The Bridge, The Killing natuurlijk Borgen en Den
skyldige -The Guilty-, was dé grote publiekswinnaar
op het IFFR begin dit jaar.
Het worden 85 minuten op het puntje van uw stoel.
Hou er maar rekening mee.

The Place

BoZ: zo 7 (18.45), ma 8 okt
Rsd: wo 10 okt

Paolo Genovese, IT 2018, 105 min. It gespr
Misschien herinnert u zich de vorige film van Paolo
Genovese nog: Perfetti sconosciuti, waarin een paar
bevriende dinerende stellen voor de grap de
mobieltjes op tafel leggen en alle binnenkomende
informatie delen. Ze blijken meer geheimen voor
elkaar te hebben dan iedereen gedacht had. Ook
The Place draait om een spel dat werkt als een
spiegel voor de moderne mens.
In het café in Rome waarnaar de film vernoemd is,
zit een geheimzinnige man. Hij is in staat de wensen
van de mensen die hem bezoeken in vervulling te
laten gaan. Voorwaarde is wel dat ze een passende,
lastige tegenprestatie leveren. De mensen die met de
man in zee gaan komen regelmatig verslag
uitbrengen van de vorderingen. Hun verhalen raken
op verrassende wijze met elkaar vervlochten. Dat
werkt uiterst spannend en intrigerend.

On Chesil Beach

BoZ
Rsd
E-L

zo 9 (11.15), di 11 sep 2018
do 6, zo 9 sep
zo 9, wo 12 sep

BoZ
Rsd

zo 9 (18.45), ma 10 sep
wo 12 sep

BoZ
Rsd
E-L

zo 16 (11.15), di 18 sep
do 13, zo 16 sep
zo 16, wo 19 sep

BoZ
Rsd

zo 16 (18.45), ma 17 sep
wo 19 sep

BoZ
Rsd
E-L

zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 sep
do 20, zo 23, wo 26 sep
zo 23, wo 26 sep

BoZ
Rsd
E-L

do 27 (21.00), zo 30 sep (11.15), di 2 okt
do 27, zo 30 sep

zo 30 sep, wo 3 okt

BoZ
Rsd

zo 30 sep (18.45), ma 1 okt
wo 3 okt

BoZ
Rsd
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zo 7 (11.15), di 9 okt
do 4, zo 7 okt
zo 7, wo 10 okt

BoZ
Rsd

zo 7 (18.45), ma 8 okt
wo 10 okt

On Chesil Beach
So Help Me God
Klanken van
oorsprong
The Mercy

The Happy Prince

La Ch`tite
famille

Dominic Cooke, VK 2018, 105 min. Eng gespr
Eeuwige liefde, eeuwige trouw. Edward
(Billy Howle, Dunkirk) en Florence (Saoirse
Ronan, Lady Bird) zijn voor elkaar bestemd,
ondanks hun totaal verschillende achtergrond.
Natuurlijk zegt Florence ja op zijn aanzoek.
Na de huwelijksvoltrekking en de romantische
wittebroodsweken aan de kust van Dorset wacht
hem een baan bij het bedrijf van schoonvader en
haar een carrière als violiste.
Het zijn de vroege jaren zestig. De seksuele
revolutie moet nog uitbreken in conservatief
Engeland. Ze zijn allebei nogal onwetend en
hebben verschillende verwachtingen van de
huwelijksnacht. Edward is helemaal opgewonden,
hij verwacht vuurwerk. Florence is panisch, maar
weet dat “het” moet. Het zwijgen daarover naar
elkaar en het niet weten om te gaan met de
nodige misverstanden die avond leiden tot grote
gevolgen.
Ian McEwan bewerkte zelf zijn roman tot script.
Het acteerwerk is klasse, en de plaatjes van
Chesil Beach, Dorset, zijn oogstrelend.

Don`t Worry,
He Won`t Get Far on Foot
Den skyldige
The Place
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BoZ: zo 9 (11.15), di 11 sep

Rsd: do 6, zo 9 sep
E-L : zo 9, wo 12 sep

So Help Me God

BoZ: zo 9 (18.45), ma 10 sep
Rsd: wo 12 sep

Jean Libon & Yves Hinant, BE 2017, 92 min, Fr gespr

The Happy Prince

BoZ: zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 sep
Rsd: do 20, zo 23, wo 26 sep
E-L : zo 23, wo 26 sep

La Ch`tite famille

BoZ: do 27 (21.00), zo 30 sep (11.15), di 2 okt
Rsd: do 27, zo 30 sep
E-L : zo 30 sep, wo 3 okt

Een simpel idee - meekijken bij een
onderzoeksrechter in Brussel - leidt tot een ongekend
hilarische en onthutsende ervaring. Dat komt vooral
door de rechter in kwestie, de excentrieke Anne
Gruez. Met ongelofelijk veel humor en ontwapenende
directheid treedt zij verdachten van uiteenlopend
allooi tegemoet om tot een oordeel te komen over
hun vergrijpen. Ook kan ze erg vasthoudend zijn.
Hoe ellendig de vaak bizarre verhalen waar ze mee
te maken krijgt ook zijn, ze blijft er vrolijk onder en
rijdt iedere dag weer zingend in haar lelijk eendje
naar het werk. Een unieke documentaire die je kijk
op de wereld verandert.

Klanken van oorsprong

BoZ: zo 16 (11.15), di 18 sep
Rsd: do 13, zo 16 sep
E-L : zo 16, wo 19 sep

Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, NL 2018, 112 min
Deze swingende documentaire over een bijzonder
stukje vaderlandse geschiedenis trok al meer dan
10.000 mensen naar de filmtheaters. De mensen die
na de oorlog uit koloniaal Indonesië naar Nederland
kwamen ontketenden een ware muzikale revolutie. De
‘indorock’, een unieke variant op de rock-‘n-roll, was
ook maatschappelijk van groot belang. Filmmaakster
Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, die aanwezig zal zijn
bij de voorstellingen op zondag in Bergen op Zoom en
woensdag in Etten-Leur, maakte een mooi tijdsbeeld
vol archiefbeelden en interviews met alle sterren
uit die tijd, zoals The Tielman Brothers, The Blue
Diamonds, Boudewijn de Groot en Hanneke Grönloh.
Gitarist Remko Willems zal de vertoning op
donderdag muzikaal omlijsten.

The Mercy

BoZ: zo 16 (18.45), ma 17 sep
Rsd: wo 19 sep

James Marsh, VK 2018, 102 min, Eng gespr
Op zoek naar erkenning en geld om zijn noodlijdende
bedrijf te redden, besluit de Engelse amateurzeiler
Donald Crowhurst (Colin Firth) mee te doen aan de
Golden Globe Race. In oktober 1968 verlaat hij met
een zelfgebouwde boot de haven van Teignmouth in
Devon, maar al snel blijkt dat hij het avontuur volledig
heeft onderschat. Zijn boot is niet zeewaardig en hij
heeft veel te weinig ervaring. Terugkeren is echter
geen optie, en om geen gezichtsverlies te lijden
besluit Crowhurst rondjes te blijven zeilen en
ondertussen te liegen over zijn voortgang. James
Marsh (The Theory of Everything) maakte van dit
waargebeurde verhaal een liefdevol portret van een
man die zich laat leiden door zijn dromen.

Don`t Worry,
He Won`t Get Far on Foot

Rupert Everett, VK 2018, 105 min, Eng-Fr-It gespr
Na twee jaar dwangarbeid wegens openlijk
homoseksueel gedrag belandt de flamboyante
schrijver Oscar Wilde (1854-1900) in Parijs. Fysiek en
financieel is hij er beroerd aan toe, maar hij weigert
zijn levensstijl daar onder te laten lijden. De film is als
het leven dat voorbij schiet tijdens het sterven. Als de
zwaluw in zijn beroemde sprookje The Happy Prince,
dat Wilde graag voorleest aan kinderen, zweeft de
film als het ware door het leven van de grote schrijver.
Rupert Everett werkte vele jaren aan dit werkstuk, als
scenarioschrijver, regisseur en hoofdrolspeler. Het
resultaat van al die toewijding is een prachtig portret,
de hoofdpersoon waardig.

Dany Boon, FR 2018, 106 min, Fr gespr
Tien jaar na de doldwaze hitkomedie
Bienvenue chez les Ch’tis neemt regisseur/acteur
Dany Boon ons weer mee naar zijn Noord-Franse
roots in La Ch’tite famille. Zijn personage Valentin D,
een succesvolle ontwerper in Parijs, heeft zijn
eenvoudige afkomst jarenlang verzwegen en zich in
de pers altijd als wees laten afschilderen. Dat verhaal
blijkt moeilijk vol te houden als zijn ongemanierde
familie ineens op komt dagen bij de opening van zijn
retrospectief in het prestigieuze Palais de Tokyo. Als
Valentin dan ook nog zijn geheugen verliest en zich
twintig jaar terug in de tijd waant (met bijbehorend
dialect) is de ellende compleet.
Er is een extra voorstelling in Bergen op Zoom op
do 27 sept om 21.00, i.s.m. Alliance Française.

BoZ: zo 30 sep (18.45), ma 1 okt
Rsd: wo 3 okt

Gus Van Sant, VS 2018, 113 min, Eng gespr
Hoewel regisseur Gus Van Sant het script voor deze
tragikomische biopic al in de jaren ‘90 op de plank had
liggen kwam de film alsnog tot stand. Gelukkig maar.
In Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot wordt weer
eens pijnlijk duidelijk hoe dronkenschap en autorijden
niet samen gaan. Na een feestelijke nacht met Dexter
(Jack Black) eindigt alcoholist John Callahan (Joaquin
Phoenix) in het ziekenhuis. Wanneer hij wakker wordt,
krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal kunnen lopen.
Er volgt een langdurig traject van fysiotherapie- en
afkickbijeenomsten van een excentrieke
homoseksuele coach (Jonah Hill). Uiteindelijk vindt
John heil in het tekenen van uiterst komische maatschappijkritische strips.

