McQueen

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

Hij zag eruit als een dikke, slonzige
voetbalsupporter, en de middelbare school verliet
hij voortijdig. Als zijn Mum in de krant leest dat er
op Savile Row gebrek is aan assistenten bij de
kleermakers, gaat Lee McQueen erop af en wordt
hij aangenomen. Daar leert hij de beginselen van
het kostuumsnijden.
Platzak en zonder enige voorbereiding reist hij
vervolgens naar Milaan om zich aan te bieden bij de
grote modehuizen. Ontwerper Romeo Gigli ziet wel
wat in de brutale jongeman. De rest is geschiedenis,
zeggen we dan. Enkele jaren later kleedt hij Kate
Moss, Lady Gaga en Michelle Obama.
In deze prachtige documentaire maken we kennis
met Lee Alexander McQueen. Een ongelooflijk
artistiek ontwerper die de modewereld op zijn kop
zette met gewaagde en brutale modeshows. Een
kwetsbare man ook die nare jeugdherinneringen
met zich meetorste en deze verwerkte in zijn creaties. Heel bijzonder!

Transit

Todos lo saben

Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, VK 2018, 111 min.
Eng gespr

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

Christian Petzold, DU/FR 2018, 101 min. Fr/Du gespr
Transit speelt zich af in twee tijdlagen. De tijd van
de Tweede Wereldoorlog van Anna Seghers’ roman
Transit (1942) en onze tijd, waarin jacht gemaakt
wordt op mensen zonder identiteitspapieren.
De Duitse vluchteling Georg weet in Parijs te
ontsnappen aan de fascistische bezetters en trekt
naar Marseille. In zijn bagage belanden een
manuscript, brieven en een visum van de Duitse
schrijver Weidel. Als George in de Franse havenstad
wordt aangezien voor Weidel, neemt hij diens
identiteit aan om een felbegeerde plaats te
verwerven op een schip naar Mexico. Zijn
plannen raken in de war als George in Marseille
Marie ontmoet, de vrouw van Weidel, en verliefd op
haar wordt.
Dit prachtige verhaal van vluchtelingen, mensen ‘in
transit’, die van de ene in de andere identiteit
stappen, werd in Berlijn genomineerd voor de
Gouden Beer.
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Todos lo saben
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overleven op de grens van water en land

BlacKkKlansman
Juliet, Naked

I Am Not a Witch

Asghar Farhadi, SP 2018, 132 min. Sp gespr
Een over de wereld uitgevlogen familie keert voor
een huwelijksfeest terug naar haar geboortedorp
in Spanje. Laura (Penélope Cruz) komt met haar
twee tienerdochters uit Buenos Aires, echtgenoot
Alejandro (Ricardo Darín) is thuisgebleven. Het
feestelijk weerzien met vrienden, familie en haar
oude vlam Paco (Javier Bardem) wordt ruw
verstoord als Laura’s oudste dochter ontvoerd
wordt. De kidnappers eisen losgeld en dreigen
het meisje te vermoorden als de politie wordt
ingelicht. De ontvoerders denken dat Laura en
Alejandro rijk zijn, maar Alejandro zit al jaren
zonder werk, dus geld is er niet. Geleidelijk aan
blijkt dat er iemand uit de familiekring betrokken
moet zijn. Veel oud zeer komt boven.
Regisseur Asghar Farhadi (A Separation,
Le passé, The Salesman) is een meester
in het observeren van menselijk gedrag in
familieverband. Voor het eerst werkte hij met een
sterrencast. Topfilm, niet te missen!

Rafaël

What Will People Say

zo 16, wo 19 dec

McQueen
Transit

aanvang 20.30 u
zondag: 11.15 (BoZ, Rsd, E-L) - 18.45 uur (BoZ)
TOEGANG: € 7, niet leden € 9,50
LIDMAATSCHAP BIJ DE KASSA : €10 - met folder per post €12
RESERVEREN / VERTONINGSLOCATIES
Cinema Kiek in de Pot, BoZ: Burg. v.d.Laarstr 25 0164-254886
City Roosendaal: Brugstr 48
0165-534503
Cine-Service Etten Leur: Binnentuin 2
076-5010167
www.c-cinemas.nl
POSTADRES: Azurietdijk 31, 4706 BL Roosendaal
info@cinemaparadiso.nl

www.cinemaparadiso.nl

BoZ: zo 18 (11.15 en 18.45), ma 19, di 20 nov

Rsd: do 15, zo 18, wo 21 nov
E-L : zo 18, wo 21 nov

Wad
overleven op de grens van water en land

BlacKkKlansman

BoZ: zo 25 (11.15), di 27 nov
Rsd: do 22, zo 25 nov
E-L : zo 25, wo 28 nov

I Am Not a Witch

Ruben Smit, NL 2018, 93 min. Ned gespr
Onze eigen Nederlandse Wadden zijn werelderfgoed
en kennen een prachtig, maar kwetsbaar
ecosysteem. Ruben Smit (De nieuwe wildernis),
werkte vijf jaar aan de film en wist niet alleen
bijzondere momenten in het dierenleven te vangen,
maar deze ook zo te monteren dat het visueel
smullen wordt. Hij werkte met
hogeresolutiecamera’s, dus de beeldkwaliteit is uitmuntend. De mens is afwezig in deze documentaire.
Het is puur aan de dieren.
Hoewel de film groot in de bioscopen is uitgebracht,
willen we hem toch ook apart bij Cinema Paradiso
vertonen. Gewoon, omdat we hem zelf zo mooi
vinden en er samen van willen genieten.
BoZ: zo 25 (18.45), ma 26 nov
Rsd: wo 28 nov

Spike Lee, VS 2018, 135 min. Eng gespr

Juliet, Naked

Jesse Peretz, VS 2018, 97 min. Eng gespr
De boeken van Nick Hornby (About a Boy,
High Fidelity) lijken gemaakt om verfilmd te
worden. Fijn dat er nu ook een filmversie is van
Juliet, Naked. Annie is een leuke vrouw wier leven
niet uit de verf wil komen. In haar geboortedorp
runt ze het lokale historisch museum. Ze is al jaren
samen met Duncan, die helemaal bezeten is van de
mysterieuze rockzanger Tucker Crowe (Ethan
Hawke). Uren brengt Duncan door in zijn ‘mancave’,
waar hij met gelijkgestemden chat. Op een dag is
Annie het zat: ze plaatst een vernietigende recensie
over de nieuwste release van Crowe op Duncans
fansite. Er meldt zich een medestander:
Tucker Crow zelf.

Rungano Nyoni, VK/FR/DU/Zambia 2017, 93 min.
Eng/Nyanja gespr
Een vrouw struikelt op een landweg. De kleine Shula
ziet het. De dorpelingen leggen meteen een verband:
het meisje beschikt over kwade krachten, ze is een
heks. Omdat ze haar leven niet zeker is, neemt de
machtige meneer Banda haar onder zijn hoede en
plaatst haar in het heksenkamp. Uitgestoten vrouwen
leiden er een schamel bestaan, maar vinden er wel
bescherming. Shula is er verreweg de jongste.
Filmmaakster Nyoni verbleef enige tijd in een
heksenkamp in Ghana en deed daar haar inspiratie
op. Met deze film, een felle aanklacht verpakt in een
prachtig sprookje, vraagt ze aandacht voor de
achtergestelde vrouwen.

Rafaël

BoZ: zo 9 (11.15), di 11 dec
Rsd: do 6, zo 9 dec
E-L : zo 9, wo 12 dec

What Will People Say

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

Het is echt gebeurd: eind jaren ‘70 wist een zwarte
politieagent te infiltreren in de Ku Klux Klan en op
vriendschappelijke voet te komen met ‘Grand Wizard’
David Duke.
Spike Lee gebruikte de bizarre ervaringen van agent
Ron Stallworth (J.D. Washington, zoon van Denzel)
in een vlijmscherpe film, die een aanklacht is tegen
racisme en het beleid van Trump.
De energieke mix van humor, actie en politiek laat je
achter in verbijstering en met de nekharen overeind.
In Cannes kreeg deze zeer actuele film terecht een
staande ovatie.

BoZ: zo 2 (11.15), di 4 dec
Rsd: do 29 nov, zo 2 dec
E-L : zo 2, wo 5 dec

BoZ: zo 2 (18.45), ma 3 dec
Rsd: wo 5 dec

Ben Somboogaart, NL 2018, 105 min.
Ned/Eng/Arab/It gespr
In 2011, aan het eind van de Arabische Lente, lukt
het Nazir (Nabil Mallat) in Tunesië niet om een visum
voor Nederland te krijgen om aanwezig te zijn bij de
geboorte van zijn zoon. Uit wanhoop besluit hij dan
maar illegaal de oversteek naar Europa te maken en
belandt in een vluchtelingenkamp op Lampedusa.
Hulp krijgt hij alleen van zijn hoogzwangere vrouw
Kimmy (Melody Klaver), die afreist naar Italië. Het
verhaal, dat destijds wereldwijd het nieuws haalde,
was de basis voor de hartverscheurende roman
Rafaël van Christine Otten. Ben Somboogaart (Knielen op een bed violen, De tweeling) vond een mooie
balans tussen politiek en romantisch drama.

Iram Haq, NOR/DU/ZW/FR/DK 2017, 106 min.
No en Urdu gespr
Het aangrijpende, autobiografische verhaal van
regisseuse Iram Haq toont de complexe relatie tussen een vader (Adil Hussain, bekend van Life of Pi)
en zijn zestienjarige dochter Nisha (Maria Mozhdah).
Thuis is Nisha een perfecte Pakistaanse jonge vrouw,
bij vrienden een typisch Noorse tiener. Wanneer ze
door haar vader betrapt wordt met een jongen,
grijpen haar ouders in. Ze sturen Nisha naar haar
oom en tante in Pakistan. Haar paspoort wordt
verbrand en vluchten wordt onmogelijk. Ze moet zich
leren aanpassen aan de cultuur van haar ouders,
zonder emancipatie en vrijheid. We vertonen deze
film in samenwerking met Amnesty International.

