If Beale Street Could Talk

BoZ: zo 28 (11.15), di 30 apr
Rsd: do 25, zo 28 apr

E-L: zo 28 apr, wo 1 mei
Berry Jenkins, VS 2018, 119 min
Eng gespr
Regisseur Berry Jenkins (Moonlight) neemt ons
in zijn verfilming van de gelijknamige roman van
James Balwin mee naar het Harlem van de jaren
70. Clementine ‘Tish’ Rivers (KiKi Layne) en Alonzo
‘Fonny’ Hunt (Stephan James) worden na jarenlange
vriendschap verliefd op elkaar. Het valt ze niet mee
een leven op te bouwen in de wijk. Wanneer Fonny
vals beschuldigd wordt van verkrachting belandt hij
in de gevangenis. Tish ontdekt dat ze zwanger is en
doet er, samen met haar familie, alles aan om Fonny
vrij te krijgen.
If Beale Street Could Talk is een intiem portret met
een maatschappijkritische boodschap. Jenkins slaagt
er, net als het boek, mooi in een balans te vinden
tussen de centrale thema’s: de romantische liefde en
de rassenproblematiek. De fantastische soundtrack
van Nicolas Brittell werd terecht genomineerd voor
een Oscar. Regina King won de Oscar voor beste
bijrol.

Un amour impossible

BoZ: zo 28 (18.45), ma 29 apr
Rsd: wo 1 mei
Catherine Corsini, FR 2018, 135 min

Fra gespr

Typiste Rachel valt in de jaren 50 als een baksteen
voor de charmante en intelligente Philippe, telg van
een rijke familie. Hij laat er geen misverstand over
bestaan: hij houdt veel van Rachel, maar ze zal
nooit op hem kunnen rekenen. Het klasseverschil is
onoverkoombaar en hij wil zich niet binden. Als Rachel
(Virginie Efira) zwanger blijkt en een dochter krijgt,
weigert Philippe (Niels Schneider) het kind officieel
te erkennen. Lange tijd laat hij niets van zich horen.
Jaren later legt hij alsnog contact met dochter Chantal,
met alle gevolgen van dien.
Un amour impossible is gebaseerd op de
autobiografische roman Een onmogelijke liefde van
Christine Angot. De schrijfster is de dochter in het
verhaal, dat verteld wordt vanuit het perspectief van
haar moeder.

At Eternity’s Gate

BoZ
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zo 7, wo 10 apr

BoZ
Rsd
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do 11, zo 14, wo 17 apr
zo 14, wo 17 apr

BoZ
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BoZ
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E-L

ma 22 (11.15), di 23 apr
do 18, ma 22 (11.15) apr
ma 22 (11.15) , wo 24 apr

BoZ
Rsd
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wo 24 apr

BoZ
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BoZ
Rsd

zo 28 (18.45), ma 29 apr
wo 1 mei

At Eternity’s Gate
Buddy
Green Book

Mary Queen of Scots
Stan & Ollie

Julian Schnabel, CH/IE/VK/FR/VS 2018, 111 min
			
Eng/Fra gespr

Talloze films zijn er al over het leven van Vincent
van Gogh gemaakt. Vorig jaar nog vertoonden we
het prachtige Loving Vincent. Regisseur Julian
Schnabel (Basquiat, The Diving Bell and the
Butterfly) is zelf schilder en probeert in zijn film
in het creatieve brein van Van Gogh te kruipen.
We beleven hoe Vincent kijkt, denkt en
uiteindelijk tot het scheppen van zijn unieke
werken komt. De titel van de film verwijst naar het
schilderij Op de drempel van de eeuwigheid, dat
van Gogh maakte in mei 1890, twee maanden
voor zijn dood. De krachtige vertolking door
Willem Dafoe is een van indrukwekkendste uit
zijn carrière.
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BoZ: zo 31 (11.15) mrt, ma 1 apr
Rsd: do 28, zo 31 mrt
E-L : zo 31 mrt, wo 3 apr

Buddy

BoZ: zo 31 (18.45) mrt, di 2 apr
Rsd: wo 3 apr

Heddy Honigmann, NL 2018, 86 min

Ned gespr

Stan & Ollie

Al duizenden jaren geleden sloten we vriendschap
met de hond. De trouwe viervoeter bewees zijn nut
bij de jacht, het hoeden van kuddes, bewaken van
bezit en vooral als gezelschapsdier.
Honden communiceren op een bijzondere manier
met ons mensen en dat maakt ze uitermate geschikt
voor speciale taken, niet alleen als geleidehond,
maar ook als therapiedier. Heddy Honigmann
portretteerde zes hulphonden en hun baasjes. Na
het zien resteert grote bewondering voor de honden
en, niet te vergeten, de mensen die ze trainen. Wij
vertonen de documentaire in samenwerking met het
Autisme Informatie Centrum.

Green Book

BoZ: zo 7 (11.15 en 18.45), ma 8, di 9 apr
Rsd: do 4, zo 7, wo 10 apr
E-L : zo 7, wo 10 apr

Peter Farelly, VS 2018, 130 min Eng/It/Ru/Du gespr

Mary Queen of Scots

Josie Rourke, VK/VS 2018, 125 min
			 Eng/Fra/Gaelic gespr
Ze is verschrikkelijk mooi, intelligent, katholiek en via
haar grootmoeder Margaretha Tudor familie van (en
een bedreiging voor) Elizabeth I (Margot Robbie). Als
Mary Stuart (Siorse Ronan) op achttienjarige leeftijd
weduwe van de Franse koning wordt, keert ze in
1561 terug naar haar geboortegrond om er te
regeren. De jonge koningin toont zich bijzonder
tolerant en dat maakt haar geliefd bij het volk, maar
niet bij de protestantse landadel. Ook nicht
Elizabeth kijkt met argusogen naar de ontwikkelingen
in Schotland. De dames worden elkaars rivalen in
liefde en macht.

John S. Baird, VK/CA/VS 2018, 98 min

Eng gespr

Wereldberoemd in de dertiger jaren, maar in de
jaren 50 zit de sleet erin. Als het Amerikaanse duo
(George C. Reilly en Steve Coogan) een tour langs
Britse theaters maakt, moeten de mannen zich in
allerlei bochten wringen om publiek te trekken. Het
leidt tot hilarische maar ook dramatische situaties.
Iconisch zijn ze natuurlijk, Stan Laurel en Oliver
Hardy, de Dikke en de Dunne, die onze harten
verwarmden in de vroege dagen van de film. Samen
met onze eigen Bergse Jitterbugs vertonen we deze
nostalgische biopic. Voorafgaand aan de voorstelling
krijgt u bijzondere opnames te zien.

Tea with the Dames

Don Shirly (Maharshala Ali) is een getalenteerd
klassiek pianist. Als hij niet van Afro-Amerikaanse
afkomst was, dan zou hij de grootste podia
bespelen. In 1962 besluit hij een tournee maken door
de zuidelijk staten, maar in het gesegregeerde
Amerika is dat vragen om moeilijkheden. De bonkige
uitsmijter Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), behept
met flinke vooroordelen jegens de gekleurde
medemens, wordt ingehuurd als chauffeur en
beveiliger. De totaal verschillende mannen zijn aan
elkaar overgeleverd en het heeft heel wat voeten in
de aarde voordat ze aan elkaar gewend zijn.
De film ging er met de belangrijkste Oscars vandoor,
waaronder die van beste film.
BoZ: zo 14 (18.45), ma 15, di 16 apr
Rsd: do 11, zo 14, wo 17 apr
E-L : zo 14, wo 17 apr

BoZ: zo 14 (11.15) apr

BoZ: ma 22 (11.15), di 23 apr
Rsd: do 18, ma 22 (11.15) apr
E-L : ma 22 (11.15), wo 24 apr

Roger Michell, VK 2018, 83 min

Eng gespr

De carrières van de Britse actrices Eileen Atkins,
Judi Dench, Joan Plowright en Maggie Smith duren
al zo’n zestig jaar. De vier, inmiddels allemaal tot
‘Dame’ geridderd, raakten bevriend en zijn dat nog
steeds. Ieder jaar houden ze een reünie, en dit keer
mocht regisseur Roger Michell (Notting Hill, My
Cousin Rachel) aanschuiven met zijn cameraploeg.
Hij laat zien dat je geen script nodig hebt om tot een
heerlijke film te komen. Vier nog altijd
buitengewoon vitale, grappige en welbespraakte
actrices zijn genoeg. Voordeel is: ze hebben veel om
over te vertellen, en nemen geen blad voor de mond.

Woman at War

BoZ: zo 21 (18.45), ma 22 (20.30) apr
Rsd: wo 24 apr

Benedikt Erlingsson, IS 2018, 101 min IJsl/Oekr gespr

Het gaat ecologisch gezien helemaal niet goed met
de wereld, ook niet met IJsland. De tweelingzus
van koordirigente Halla zoekt oplossingen vooral in
meditatie, maar zelf stort Halla zich in het geheim
op keiharde actie. Ze blaast hoogspanningsmasten
op, met als gevolg dat af en toe een stuk van IJsland
zonder stroom zit. Als ze in aanmerking komt een
kind uit Oekraïne te adopteren moet ze kiezen wat ze
belangrijker vindt: de wereld of het moederschap. De
film heeft een licht absurdistische toon, maar raakt
belangrijke thema’s en weet te ontroeren.

