
Olivier is een gedreven, sociaal bevlogen 
teamleider in een distributiecentrum. Hij is ook actief 
in de vakbond. Thuis zorgt zijn vrouw Laura voor de 
jonge kinderen. Hun leven komt volledig op zijn kop 
te staan als Laura zonder enige aankondiging 
verdwijnt. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. 
Met vallen en opstaan vinden Olivier en de kinderen 
een manier om te overleven, zodat de film ondanks 
alle ellende zeker hoopvol van karakter is.  Romain 
Duris speelt de meest indrukwekkende rol uit zijn 
carrière in deze buitengewoon ontroerende film. 

Nos batailles BoZ:  zo 17 (18.45), ma 18 mrt
Rsd:  wo 20 mrt 

Guillaume Senez, FR 2018, 98 min            Fr gespr   

BoZ:  zo 24 (11.15 en 18.45) mrt
Rsd:  do 21, zo 24 mrt
E-L :  zo 24, wo 27 mrt
Nadine Labaki, LB/VS 2018, 120 min  
                                                Arab/Amharisch gespr 
Voor een rechtbank in Beiroet klaagt een 
jongetje zijn ouders aan: “Omdat ze me op de 
wereld hebben gezet”. Inderdaad, liefde en 
geborgenheid komen niet op de eerste plaats in het 
gezin van Zain. In de sloppenwijk draait het om geld, 
eten en onderdak; daar moet iedereen dienstbaar 
aan zijn. Hoe het zo ver komt dat Zain tot zijn daad 
overgaat, wordt langzaamaan duidelijk.
Vooral het ontzettend realistische acteren van de 
kinderen valt op. En ja, daar speelt een groot stuk 
eigen ervaring in mee. De film werd overladen met 
prijzen en jubelende recensies. Wij zijn het er 
helemaal mee eens.

Cold War

BoZ:  zo 17 (11.15 en 18.45), ma 18, di 19 feb
Rsd: do 14, zo 17, wo 20 feb
E-L : zo 17, wo 20 feb

Regisseur Pawlokowski (Ida) neemt je in zijn 
nieuwe film mee naar Polen, vlak na de Tweede 
Wereldoorlog. Pianist en componist Wiktor wordt 
tijdens zijn zoektocht naar jonge artiesten voor 
een Pools folklore-ensemble verliefd op de 
jonge, temperamentvolle Zula. Ze krijgen een 
ingewikkelde knipperlichtrelatie in het Europa van 
de Koude Oorlog. De een speelt in de theaters 
aan de Oostelijke kant van de muur, de ander 
treedt op in de jazzclubs van Parijs. Hun relatie 
is een verhaal van elkaar inspireren en irriteren, 
verlaten en terugvinden.
De beelden zijn geschoten in prachtig zwart-wit, 
en de folkloristische muziek is geïnspireerd door 
de beroemde Poolse groep Mazowsze. Afgelopen 
jaar ontving de film in Cannes een Gouden Palm 
voor de beste regie en was hij de grote winnaar 
bij de European Film Awards.

Pawel Pawlikowski, FR/VK/PL 2018, 88 min    
                                                               Po/Fr  gespr          

a a n v a n g   2 0 . 3 0  u 
zondag: 11.15 (BoZ, Rsd, E-L) - 18.45 uur (BoZ)
TOEGANG: € 7,50 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 17 (11.15), di 19 mrt
Rsd    do 14, zo 17 mrt
E-L     zo 17, wo 20 feb

BoZ    zo 17 (11.15 en 18.45), ma 18, di 19 feb 2019
Rsd    do 14, zo 17, wo 20 feb
E-L     zo 17, wo 20 feb

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

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

BoZ    zo 3 (11.15), di 5 mrt
Rsd    do 28 feb, zo 3 mrt
E-L     zo 3, wo 6 mrt

BoZ    zo 3 (18.45), ma 4 mrt
Rsd    wo 6 mrt

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

Cold War
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Bohemian 
Rhapsody

Becoming Astrid
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Das

schweigende Klassenzimmer

Nos batailles
Capharnaüm

BoZ    zo 24 (11.15 en 18.45) mrt
Rsd    do 21, zo 24 mrt
E-L     zo 24, wo 27 mrt

Capharnaüm
BoZ    zo 10 (11.15 en 18.45), ma 11, di 12 mrt
Rsd    do 7, zo 10, wo 13 mrt
E-L     zo 10, wo 13 mrt

BoZ    ma 25, di 26 mrt 19.30 uur
Rsd    wo 27 mrt 19.30 uur

Werk ohne Autor
Werk ohne Autor

Florian Henckel von Donnersmarck, 
DE 2018, 189 min                                        Du gespr
Schrik niet van de lengte van de geweldige nieuwe 
film van Florian Henckel von Donnersmarck (Das 
Leben der Anderen), want eenmaal aan het kijken 
vliegt de tijd voorbij. Het intrigerende levensverhaal 
van schilder Kurt (gebaseerd op Gerhard Richter, 
gespeeld door Tom Schilling) volgt de geschiedenis 
van Duitsland. De oorlog, beleefd als kind, de liefde 
voor Elisabeth (Paula Beer), een opleiding tot 
kunstenaar in de DDR, en dan de bevrijding in de 
Bondsrepubliek in de jaren ‘60. Een centrale rol in 
het leven van Kurt speelt gynaecoloog professor 
Seeband (Sebastian Koch), een trotse man met 
een besmet verleden. Om er geen nachtwerk van te 
maken beginnen we om 19.30 uur. 

BoZ:  ma 25, di 26 mrt 19.30 uur
Rsd:  wo 27 mrt 19.30 uur



De titel van de alom bejubelde en bekroonde, door 
Netflix geproduceerde film van Alfonso Cuarón 
(Gravity, Children of Men), verwijst naar het 
gelijknamige meesterwerk van Fellini, dat bekend 
staat als de eerste autobiografische speelfilm. 
Cuarón brengt in Roma een ode aan het 
dienstmeisje Cleo, dat, zonder dat ze er veel voor 
terug kreeg, een belangrijke rol speelde in zijn jeugd 
in Mexico, begin jaren 70. In prachtige, lange shots 
worden we als kijker deelgenoot gemaakt van het 
uiteenvallen van een upperclass gezin. Vader 
verdwijnt, zogenaamd voor zaken, en Cleo raakt 
zwanger van een vriendje dat haar vervolgens 
dumpt. Wat ons betreft de mooiste film van 2018. 

Roma BoZ:  zo 24 (11.15), di 26 feb
Rsd:  do 21, zo 24 feb
E-L :  zo 24, wo 27 feb 
Alfonso Cuarón, MX/VS 2018, 135 min      Sp gespr                                     

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

Christian Frei, CH 2018, 113 min              Eng gespr                      

Bryan Singer, VK/VS 2018, 134 min         Eng gespr           

Genesis 2.0
Op de Nieuw-Siberische eilanden worden veel 
slagtanden van mammoeten gevonden. De 
ivoorhandel is lucratief, wat gelukszoekers aanzet tot 
barre tochten. Mederegisseur Maxim Arbugaev filmde 
een expeditie waarbij een in het ijs goed 
gepreserveerde mammoet gevonden wordt. Wat er 
met DNA-materiaal tegenwoordig allemaal kan wordt 
getoond in een ander deel van de documentaire, over 
genetische manipulatie en klonen. Steeds meer is de 
mens in staat letterlijk op de stoel van de Schepper 
te gaan zitten. Een mammoet tot leven wekken, het 
lijkt een kwestie van tijd eer het gebeurt. We vertonen 
deze intrigerende film in samenwerking met Spirit in 
Roosendaal. 

Van de jonge verlegen Farrokh Bulsara tot 
podiumbeest Freddy Mercury, dat is het verhaal van 
Bohemian Rhapsody. De ontstaansgeschiedenis van 
de band en de monsterhit die tegen alle conventies 
in door het publiek omarmd werd. Als een film meer 
dan anderhalf miljoen bezoekers trekt, jong en oud, 
dan is er wat aan de hand en kunnen wij natuurlijk 
niet achterblijven. Carnaval lijkt het ons een mooie 
gelegenheid om u te laten genieten van dit muzikale 
spektakel.

BoZ:  zo 3 (11.15), di 5 mrt
Rsd:  do 28 feb, zo 3 mrt
E-L :  zo 3, wo 6 mrtBohemian Rhapsody

Becoming Astrid

The Favourite

Das schweigende 
Klassenzimmer

BoZ:  zo 3 (18.45), ma 4 mrt
Rsd:  wo 6 mrt

BoZ:  zo 10 (11.15 en 18.45), ma 11, di 12 mrt
Rsd:  do 7, zo 10, wo 13 mrt
E-L :  zo 10, wo 13 mrt

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

De oorspronkelijkheid, het sprankelende zit er al 
jong in bij Astrid. Onverstoorbaar gaat ze haar eigen 
gang, dol op boeken lezen en verhalen vertellen. Het 
levert haar een gedroomd baantje als verslaggever 
op bij de lokale krant. Daar wordt ze tot over haar 
oren verliefd op de (getrouwde) baas en, ai, ze raakt 
zwanger. De werkelijkheid komt hard aan. Een 
ongetrouwde moeder in het streng christelijke 
Zweden is onbestaanbaar. In de harde jaren die 
volgen wordt de kiem gelegd voor het 
wereldvermaarde schrijverschap van Astrid Lindgren. 
Als u ook zo genoot van de Dirigent en The Wife, 
mag u deze film zeker niet missen.

Yorgos Lantimos (Dogtooth, The Lobster, The Killing 
of a Sacred Deer) is terug met een nieuw 
meesterwerk: The Favourite. De film viel al in de 
prijzen in Venetië en bij de Golden Globes, en we 
vermoeden dat het daar niet bij zal blijven. 
Engeland is in oorlog met Frankrijk. Het lukt de broze 
koningin Anne (Olivia Colman) niet om haar land te 
leiden. Feitelijk heeft hofdame en goede vriendin 
Lady Sarah (Rachel Weisz) de macht in handen. 
Wanneer Abigail, een nichtje van Sarah, aan het 
hof verschijnt, ontstaat er een meedogenloze strijd 
om de gunst van Anne, waarbij geen enkel middel 
geschuwd wordt. 

Hongarije november 1956. Een door studenten 
begonnen volksopstand wordt door de Sovjet-Unie 
bloedig neergeslagen. Als Theo en Kurt, twee 
Oost-Duitse scholieren, tijdens een bioscoopbezoek 
in West-Berlijn beelden ervan zien, grijpt hen dit aan. 
Ze delen het met hun medeleerlingen en besluiten uit 
solidariteit een minuut stilte houden in de 
eindexamenklas. De consequenties van deze actie 
blijken onvoorstelbaar te zijn.
Het waargebeurde verhaal van Dietrich Garstka werd 
op indrukwekkende wijze verfilmd. Bij het festival 
Film by the Sea ging de film er met de publieksprijs 
vandoor.

Pernille Fischer Christensen, SE/DK 2018, 123 min              
                  Zw/De gespr

Yorgos Lanthimos, UK 2019, 119 min     Eng gespr        

Lars Kraume, DE 2018, 111 min              Du/Rus gespr


