
Het is wel even wennen voor Christian in zijn 
nieuwe baan in het plaatselijke distributiecentrum 
voor levensmiddelen, een troosteloze hangar diep 
in voormalig Oost-Duitsland. Een gebied dat het 
economisch moeilijk heeft na Die Wende. Onder 
leiding van stugge, maar vaderlijke Bruno wordt de 
nieuweling ingewerkt. Afdelingen Conserven, Drank 
en Diepvries, het zijn kleine koninkrijkjes met eigen 
wetten en gebruiken. De vorkheftruck, een machtig 
en complex voertuig. Onze gewezen metselaar 
moet het zich allemaal maar eigen maken. Als de 
vlotte Marion van ‘Zoetwaren’ haar opwachting 
maakt, is verlegen Christian helemaal overdonderd 
en slaat zijn hart op hol. Daar in de gangpaden 
lijkt er voorzichtig iets moois te ontstaan. Het zijn 
echter niet alleen maar gummiberen die op hun pad 
komen.

Topacteurs Sandra Hüller en Franz Rogowski in een 
hartverwarmende film met pijnlijke kantjes.

Liebe in den Gängen BoZ:  zo 10 (11.15), di 12 feb
Rsd:  do 7, zo 10 feb
E-L :  zo 10, wo 13 feb
Thomas Stuber, D 2018, 125 min. Du gespr

BoZ:  zo 10 (18.45), ma 11 feb
Rsd:  wo 13 feb

Debra Granik, VS 2018, 109 min. Eng gespr 
In het met lovende kritieken overladen Leave No 
Trace volgen we oorlogsveteraan Will (Ben Foster) 
en zijn tienerdochter Tom. Al jarenlang leven ze 
verborgen in Forest Park, een uitgestrekt 
natuurgebied in de buurt van Portland, Oregon. 
Wanneer ze door toeval worden ontdekt, wordt hun 
kamp opgerold en komen ze onder toezicht van de 
sociale dienst te staan. Het begin van een nieuw 
leven, van alle gemakken voorzien. Tom gedijt wel, 
zo onder de mensen, maar Will kan niet aarden. Het 
leven tussen vier muren beklemt hem. Hij moet er 
vandoor, en Tom moet mee.
Leave No Trace is een prachtig indringend verhaal 
over een onverwoestbare vader-dochterrelatie. De 
natuur is schitterend in beeld gebracht. 
Regisseur Debra Granik brak in 2010 definitief 
door met Winter’s Bone, de film die actrice Jennifer 
Lawrence beroemd maakte. Hopelijk betekent Leave 
No Trace hetzelfde voor nieuwkomer Thomasin 
Harcourt McKenzie.
Op woensdag vertonen we de film in samenwerking 
met Spirit in Roosendaal.

The Children Act

BoZ:  ma 7, di 8 jan
Rsd: wo 9 jan
E-L : wo 9 jan

We beginnen het nieuwe jaar met de, op 
het moment van schrijven vermoedelijke, 
publiekswinnaar (op basis van de bekende 
scheurkaartjes) van 2018. Als hooggeplaatste 
rechter moet Fiona Maye (een schitterende rol 
van Emma Thompson) de moeilijkste besluiten 
nemen. En dat doet ze, gefundeerd en met veel 
toewijding. Ze lijkt meer getrouwd met de wet 
dan met haar man. Als er een uitspraak moet 
komen over een minderjarige Jehovagetuige 
die een levensreddende behandeling weigert 
en echtgenoot Jack (Stanley Tucci) er de brui 
aan geeft, mist Fiona het houvast van haar 
vakkennis en wordt ze geconfronteerd met meer 
persoonlijke betrokkenheid dan haar lief is. Een 
indrukwekkende film naar het boek De kinderwet 
van Ian McEwan.

Richard Eyre, VK 2017, 105 min. Eng gespr 
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BoZ    zo 3 (11.15 en 18.45), ma 4, di 5 feb 
Rsd    do 31 jan, zo 3, wo 6 feb
E-L     zo 3, wo 6  feb

BoZ    ma 7, di 8 jan 2019
Rsd    wo 9 jan
E-L     wo 9 jan

BoZ    zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 jan
Rsd    do 10, zo 13, wo 16 jan
E-L     zo 13, wo 16 jan

BoZ    zo 20 (11.15), di 22 jan
Rsd    do 17 jan
E-L     zo 20, wo 23 jan

BoZ    zo 20 (18.45), ma 21 jan
Rsd    zo 20, wo 23 jan

BoZ    zo 27 (11.15), di 29 jan
Rsd    do 24, zo 27 jan
E-L     zo 27, wo 30 jan

BoZ    zo 10 (11.15), di 12 feb
Rsd    do 7, zo 10 feb
E-L     zo 10,  wo 13 feb

The Children Act

De Dirigent

Girl  
First Man

The Old Man and the Gun

The Sisters Brothers

The Wife

Liebe in den Gängen

Leave No Trace
BoZ    zo 10 (18.45), ma 11 feb
Rsd    wo 13 feb

Leave No Trace
BoZ    zo 27 (18.45), ma 28 jan
Rsd    wo 30 jan



Het waargebeurde verhaal van Antonia Brico, de uit 
Nederland afkomstige vrouw die eind jaren ‘20 als 
eerste vrouw succes had als orkestdirigent. Maria 
Peters (Sonny Boy) schetst in haar succesvolle film 
de moeizame weg die Brico aflegde om zo ver te 
komen in het nog steeds bijna uitsluitend door 
mannen uitgevoerde beroep. In Amerika, waarnaar 
ze als kind met haar ouders vanuit Rotterdam 
emigreerde, ondervindt ze slechts tegenwerking. 
Uiteindelijk verwijst de legendarische dirigent 
Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) haar naar 
Berlijn, waar ze opgeleid wordt in het vak. Maar dan 
stelt de liefde van haar leven haar voor het blok.

De Dirigent BoZ:  zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 jan
Rsd:  do 10, zo 13, wo 16 jan
E-L :  zo 13, wo 16 jan 
Maria Peters, NL 2018, 137 min. Ned/Eng gespr

BoZ:  zo 20 (11.15), di 22 jan
Rsd:  do 17 jan
E-L :  zo 20, wo 23 jan
Lukas Dhont, BE 2018, 100 min. Fr/Ned gespr

Damien Chazelle, VS 2018, 141 min. Eng gespr

Girl
We vertoonden de met prijzen overladen Belgische 
Oscarinzending Girl eerder als voorpremière, maar 
brengen deze prachtige film nu terug op alle locaties. 
De vijftienjarige Lara wil niets liever dan carrière 
als ballerina maken. Met haar vader en broertje is 
ze verhuisd naar een nieuwe stad om te kunnen 
studeren aan de meest prestigieuze balletacademie 
van België. Maar Lara’s lichaam stribbelt tegen: ze 
is geboren als jongen, en momenteel in transitie. In 
haar nieuwe omgeving moet Lara niet alleen de strijd 
met haar lichaam aangaan, maar ook met de wereld. 
Een worsteling die de jonge acteur Victor Polster op 
indringende wijze verbeeldt. 

Je zult maar getrouwd zijn met Neil Armstrong, de 
man die in 1969 de legendarische eerste stappen 
op de maan zette. In de jaren ‘60 liepen de Russen 
voorop in de ruimtevaart, tot grote frustratie van 
Amerika. Er was veel aan gelegen de achterstand in 
te lopen. First Man maakt op zeer overtuigende wijze 
voelbaar hoe het was in die tijd, met nu klungelig 
aandoende, zeker niet altijd betrouwbare techniek en 
immense spanningen. Veel aandacht wordt 
geschonken aan de gevolgen die dit alles heeft op 
het gezinsleven. Ryan Gosling is schitterend als de 
altijd ingetogen, gecontroleerde Armstrong. 

BoZ:  zo 20 (18.45), ma 21 jan
Rsd:  zo 20, wo 23 janFirst Man

The Old Man and the Gun

The Sisters Brothers

The Wife

BoZ:  zo 27 (11.15), di 29 jan
Rsd:  do 24, zo 27 jan
E-L :  zo 27, wo 30 jan

BoZ:  zo 27 (18.45), ma 28 jan
Rsd:  wo 30 jan

BoZ:  zo 3 (11.15 en 18.45), ma 4, di 5 feb
Rsd:  do 31 jan, zo 3, wo 6 feb
E-L :  zo 3, wo 6 feb

Doorwerken na je 65ste. Voor Forrest Tucker (Robert 
Redford) de gewoonste zaak van de wereld. Maar hij 
heeft dan ook plezier in zijn werk: veel afwisseling, 
klantencontact, reizen. Een charmantere bankrover 
dan hij vind je niet. Met twee andere 70-plussers 
(Danny Glover, Tom Waits!) vormt hij de 
bejaardenbende. Ze blijven lang onder de radar van 
de politie, totdat agent John Hunt (Casey Affleck) 
ontdekt dat het om heel veel overvallen in 
verschillende staten gaat en de jacht inzet. In het kat 
en muisspel dat ontstaat is Forrest helemaal in zijn 
element. Robert Redford, oprichter van het befaamde 
Sundance Filmfestival in, naar hij zegt, zijn laatste 
film. Dat wil je niet missen.

Eli en Charlie Sisters. Eli (John C. Reilly), de 
schuchtere en bezorgde, Charlie (Joaquin Phoenix), 
de bazige en onvoorspelbare. Vergis je niet, het zijn 
huurmoordenaars en in opdracht van de machtige 
Commodore (Rutger Hauer) maken ze jacht op de 
goudzoekende chemicus Hermann Kermit Warm. 
Tijdens hun tocht zijn het bekvechtende jongetjes die 
niet met en niet zonder elkaar kunnen en die eigenlijk 
verlangen naar een ander bestaan. Als ze oog in oog 
komen te staan met hun doelwit, is dat andere leven 
ineens een mogelijkheid.
Een heel bijzondere western. We smolten weg bij de 
eindscène. Wat een heerlijke film.

Joan Castleman (Glenn Close) is een vrouw die zich 
helemaal wegcijfert voor de carrière van haar man, 
schrijver Joe Castleman (Jonathan Pryce). Na veertig 
jaar schrijverschap krijgt hij eindelijk de Nobelprijs 
voor literatuur.
Eenmaal op het hoogste plan gaat er iets knagen bij 
die liefdevolle echtgenote en ontstaan er scheurtjes 
in hun verbond. Het wordt een bijzondere 
prijsuitreiking daar in Oslo. 
Glenn Close wordt met deze film getipt voor de 
Oscar. En, ja, dat is terecht. Ongelofelijk hoe sterk 
ze de rol van “vrouw van” wegzet. In de rol van de 
jeugdige Joan ziet u haar dochter Annie; mooi toch.

David Lowery, VS 2018, 93 min. Eng gespr 

Jacques Audiard, FR/VS 2018, 121 min. Eng gespr

Björn Runge, VK/ZW/VS 2017, 100 min. Eng/Zw gespr


