Lazzaro Felice

BoZ: zo 26 (18.45), di 28 mei
Rsd: wo 29 mei

Alice Rohrwacher, I/CH/FR/D 2018, 127 min

The Mule

C’est ça l’amour

BoZ: zo 2 (11.15), di 4 jun
Rsd: do 30 mei, zo 2 jun
E-L : zo 2, wo 5 jun

Clint Eastwood, VS 2017, 116 min
Eng/Sp gespr
Earl Stone, passioneel leliekweker. Hij vierde
successen op bloemenexpo’s, won er prijzen en
damesharten, maar miste verjaardagen,
diploma-uitreikingen en zelfs de bruiloft van zijn
dochter Iris (Alison Eastwood). Nu, met de
opkomst van internet, is de kas gesloten, zijn huwelijk
gestrand en koestert Iris wrok. Uit geldgebrek wordt
Earl drugskoerier. De stramme negentiger rijdt nog
prima auto, een “mule” die relaxed Amerika
doorkruist. Toch: het drugswereldje blijft tricky
business en het gevaar ligt al snel op de loer.
Clint Eastwood (hij is nu 89) levert het weer
allemaal: een mooi verhaal en een ouderwets
rechttoe rechtaan personage. De universele
boodschap: familie komt op de eerste plaats.
BoZ: zo 2 (18.45), ma 3 jun
Rsd: wo 5 jun

Claire Burger, B/FR 2018, 98 min

God Only Knows

It gespr

Het leven in het geïsoleerde plattelandsdorp Inviolata
(ongerept) wordt gedomineerd door Markiezin
Alfonsina de Luna. De landarbeiders op haar
tabaksplantage worden door haar onwetend en arm
gehouden. Onder hen Lazzaro. Blijmoedig knapt hij
voor zijn dorpsgenoten de vervelendste karweitjes
op; ze zien hem alleen niet voor vol aan. Als de rijke
en verwende zoon van de markiezin zijn hulp vraagt,
ontstaat er een uitzonderlijke vriendschap.
Een gelaagde film die teruggrijpt op klassieke
Italiaanse melodrama’s en zo mooi is dat u hem
rustig meerdere malen kunt zien. De film won de prijs
voor het Beste Scenario in Cannes.

Fra gespr

In de steek gelaten door zijn vrouw Armelle moet
Mario het zelf zien te rooien met zijn twee puberende
dochters. Het kost hem moeite Armelle met rust te
laten. Hij belt haar om de haverklap en gaat bij een
toneelclub omdat zij als lichttechnicus werkt in het
theater waar de groep oefent. Zo kan hij toch een
beetje in haar buurt zijn. Ondertussen beginnen bij
de dochters de hormonen flink op te spelen. De
aandoenlijke, niet al te handige Mario (prachtig
vertolkt door Bouli Lanners) doet krampachtig zijn
best om alles in goede banen te leiden, maar ziet
vreselijk af. Het is wat, de liefde.

BoZ
Rsd
E-L

zo 5 (11.15) di 7 mei 2019
do 2, zo 5 mei
zo 5, wo 8 mei

BoZ
Rsd

zo 5 (18.45), ma 6 mei
wo 8 mei

BoZ
Rsd
E-L

zo 12 (11.15 en 18.45) mei
do 9, zo 12 mei
zo 12 mei

BoZ
Rsd
E-L

ma 13, di 14 mei (19.30)
wo 15 mei (19.30)
wo 15 mei (19.30)

BoZ
Rsd
E-L

zo 19 (11.15), di 21 mei
wo 16, zo 19 mei
zo 19, wo 22 mei

BoZ
Rsd

zo 19 (18.45), ma 20 mei
wo 22 mei

BoZ
Rsd
E-L

zo 26 (11.15), ma 27 mei
do 23, zo 26 mei
zo 26, wo 29 mei

BoZ
Rsd

zo 26 (18.45), di 28 mei
wo 29 mei

BoZ
Rsd
E-L

zo 2 (11.15), di 4 jun
do 30 mei, zo 2 jun
zo 2, wo 5 jun

BoZ
Rsd

zo 2 (18.45), ma 3 jun
wo 5 jun

God Only Knows
A Private War
A Star Is Born

Werk ohne Autor

Mijke de Jong, NL 2018, 78 min
Ned gespr
Als de zussen Doris en Hannah horen dat
hun broer Thomas (Marcel Musters) op Witte
Donderdag in de gracht gesprongen is, reageren
ze verschillend. Doris (Elsie de Brauw) snelt
toe en neemt het heft in handen. Hannah
(Monic Hendrickx) houdt afstand, bewust. De
beklemmende regie van haar zus is niet te
verdragen. Zijn ze met zijn drieën, dan vliegen de
spetters er vanaf, de labiele Thomas ingeklemd
tussen zijn zussen. Emotioneel hebben ze elkaar
in een wurggreep en benen ze elkaar steeds
verder uit. Ligt het alleen aan verschil in karakter
of is er meer?
Een prachtige film over lijden, schuld en
schuldgevoel.
“Om ademloos naar te kijken” (NRC)

On the Basis of Sex
Coureur

Grâce à Dieu
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BoZ: zo 5 (11.15), di 7 mei
Rsd: do 2, zo 5 mei
E-L : zo 5, wo 8 mei

A Private War

A Star Is Born

BoZ: zo 5 (18.45) ma 6 mei
Rsd: wo 8 mei

Matthew Heineman, VS/VK 2018, 110 min
				
Eng gespr
De Britse journaliste Marie Colvin (prachtig vertolkt
door Rosamund Pike) is een voorbeeld van het
bijzondere slag mensen dat zonder zich om het
eigen welzijn te bekommeren naar brandhaarden van
geweldsconflicten trekt. Een manier van leven die
zijn prijs heeft. Zo raakt Marie een oog kwijt bij een
granaataanval in Sri Lanka, en heeft ze steeds meer
alcohol nodig om opgelopen trauma’s de baas te
blijven. Het belet haar niet om met oorlogsfotograaf
Paul Conroy (Jamie Dornan) naar de belegerde
Syrische stad Homs te trekken. Een indrukwekkende,
aangrijpende en zeer actuele film.

BoZ: zo 12 (11.15 en 18.45)
Rsd: do 9, zo 12 mei
E-L : zo 12 mei

Bradley Cooper, VS 2018, 134 min

Eng gespr

On the Basis of Sex

Werk ohne Autor

Florian Henckel von Donnersmarck,
D 2018, 188 min 			
Du gespr
Wegens succes terug: de prachtige nieuwe film
van Florian Henckel von Donnersmarck (de maker
van Das Leben der Anderen). Werk ohne Autor is
het wonderlijke levensverhaal van schilder Kurt
(gebaseerd op Gerhard Richter, gespeeld door Tom
Schilling), dat zich afspeelt tegen de achtergrond van
de recente Duitse geschiedenis. 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. Wegens de lengte van de
film beginnen we om 19.30 uur.

Mimi Leder, VS 2018, 120 min

Eng gespr

Verwacht geen film over vleselijke lusten, de titel van
dit waargebeurde verhaal slaat op discriminatie op
basis van geslacht. Ruth Bader Ginsburg (Felicity
Jones) is een buitengewoon getalenteerd en fanatiek
rechtenstudent, maar ondervindt na haar studie
dat de door haar beoogde carrière als advocaat er
voor vrouwen niet in zit. Ook in het wetboek worden
mannen en vrouwen erg ongelijk behandeld, ontdekt
ze. Na vele jaren vindt Ruth samen met haar man
een mogelijkheid dit aan de kaak te stellen, in de
zaak van een man die geen belastingaftrek krijgt voor
het verrichten van mantelzorg. Juist omdat hij een
man is.

Coureur

Hij stond al heel lang op ons verlanglijstje, maar nu
eindelijk, en ook op veler verzoek, vertonen we hem:
de vierde verfilming van A Star is Born. Het verhaal
van de jonge, onzekere maar getalenteerde
serveerster Ally (Lady Gaga) en de op retour zijnde
countryzanger Jackson Maine (Bradley Cooper).
Roem voor de een, neergang voor de ander.
Hartstocht, liefde, opoffering en verdriet. Laat u
meeslepen door het verhaal en de geweldige muziek.
Geniet!

BoZ: ma 13, di 14 mei (19.30)
Rsd: wo 15 mei (19.30)
E-L : wo 15 mei (19.30)

BoZ: zo 19 (11.15), di 21 mei
Rsd: do 16, zo 19 mei
E-L: zo 19, wo 22 mei

BoZ: zo 19 (18.45), ma 20 mei
Rsd: wo 22 mei

Kenneth Mercken, B 2018, 96 min

Vlaams gespr

De jonge Felix maakt het allemaal al vroeg mee:
de Vlaamse wielerkoersen waar zijn vader stug en
onverzettelijk ploetert en maar niet doorbreekt. Hij
zal en moet het beter doen en belandt al snel ook op
de racefiets. Om zijn sportieve prestaties te optimaliseren wordt de trukendoos van verboden middelen
opengegooid. Al gauw zit Felix strak in het tricot en
vooraan in het peloton. Een profcarrière lonkt als hij
voor een Italiaanse wielerploeg mag gaan rijden.
Kenneth Mercken baseerde zich op zijn eigen
ervaringen en debuteert fenomenaal met een duister
portret van de wielerwereld.

Grâce à Dieu

BoZ: zo 26 (11.15), ma 27 mei
Rsd: do 23, zo 26 mei
E-L: zo 26, wo 29 mei

François Ozon, FR 137 min 		
Fra gespr
Priester Bernard Preynat werd onlangs veroordeeld
voor het misbruik van tientallen jongens, in de jaren
‘70 en ‘80, in het bisdom van Lyon. Meesterfilmer
François Ozon (Dans la maison, 8 femmes)
portretteert drie van Preynats slachtoffers en laat
daarmee zien hoe verschillend de impact van
misbruik op een mensenleven kan zijn. Als duidelijk
wordt dat Preynat nog steeds met kinderen werkt,
vormen de drie mannen samen een actiegroep
die het altijd verzwegen misbruik in de Katholieke
kerk aan de orde stelt. Hoe gesloten het religieuze
bolwerk nog altijd is en hoe moeilijk het is voor elkaar
te krijgen dat daders vervolgd worden, wordt pijnlijk
duidelijk.

