Colette

Hotel Mumbai

BoZ: zo 14 (11.15), ma 15 jul
Rsd: do 11 jul
E-L : wo 17 jul

Wash Westmoreland, VS/VK/FR/HU 2018, 111 min
				 Eng gespr
De provincie is haar te rustig en bekrompen, maar als
Sidonie-Gabrielle Colette (Gaby) als jonge bruid van
de bekende schrijver Henri “Willy” Gauthier-Villars
rond 1900 in Parijs arriveert, voelt het wereldje van de
Franse demi-monde net zo als een keurslijf. Ter
afleiding schrijft ze pikante dagboeken, die onder
Willy’s naam succesvol worden uitgegeven. Willy leeft
goed van de inkomsten en neemt het met de
huwelijkse trouw niet zo nauw. Gaby is een te
onafhankelijke geest om dit op zich te laten zitten. Als
Colette zal ze uitgroeien tot een van Frankrijks meest
gelezen schrijvers. Keira Knightley in, volgens de
recensenten, haar beste rol tot nu toe.
BoZ: zo 21 (11.15), ma 22 jul
Rsd: do 18 jul
E-L : wo 24 jul

Anthony Maras, AU/VS 2018, 123 min

Eng gespr

In november 2008 plegen Pakistaanse terroristen
een aanslag op het wereldberoemde Taj Mahal
Palace Hotel in India. Honderden mensen zitten
gevangen in het luxe hotel. In de strijd met de
moordzuchtige terroristen blijken de decadente
gasten meer te hebben aan het arme hotelpersoneel
dan aan commandotroepen, want die zijn te ver weg
om op korte termijn in te kunnen grijpen.
Een buitengewoon spannende, beklemmende film,
en het verhaal is nog echt gebeurd ook.

Das schweigende
Klassenzimmer

BoZ: zo 28 (11.15), ma 29 jul
Rsd: do 25 jul
E-L : wo 31 jul

Lars Kraume, DU 2018, 111 min

Du gespr

U gaf de film de allerhoogste score ooit. Met plezier
vertonen we hem nog een keer.
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 zo aan
dat ze met hun eindexamenklas besluiten uit solidariteit
een minuut stilte te houden. De consequenties van
deze actie blijken onvoorstelbaar te zijn.
Het waargebeurde verhaal van Dietrich Garstka werd
op indrukwekkende wijze verfilmd. Bij het Film by
the Sea festival ging de film er met de publieksprijs
vandoor.

BoZ
Rsd
E-L

zo 9 (11.15 en 18.45), ma 10, di 11 jun 2019
do 6, zo 9, wo 12 jun
zo 9, wo 12 jun

BoZ
Rsd
E-L

zo 16 (11.15), ma 17 jun
do 13, zo 16 jun
zo 16, wo 19 jun

BoZ
Rsd
E-L

zo 16 (18.45) di 18 jun
do 20, zo 23 jun
wo 19 jun

BoZ
Rsd
E-L

zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 jun
do 20, zo 23, wo 26 jun
zo 23, wo 26 jun

BoZ
Rsd
E-L

zo 30 (11.15) jun, di 2 jul
do 27, zo 30 jun
zo 30 jun, wo 3 jul

BoZ
Rsd

zo 30 (18.45) jun, ma 1 jul
wo 3 jul

BoZ
Rsd
E-L

zo 7 (11.15), ma 8 jul
do 4 juli
wo 10 jul

BoZ
Rsd
E-L

zo 14 (11.15), ma 15 jul
do 11 jul
wo 17 jul

BoZ
Rsd
E-L

zo 21 (11.15), ma 22 jul
do 18 jul
wo 24 jul

BoZ
Rsd
E-L

zo 28 (11.15), ma 29 jul
do 25 jul
wo 31 jul

The White Crow
Le grand bain
Gloria Bell
Wild Rose

The Biggest Little Farm
Dirty God

The White Crow

Ralph Fiennes, FR/VK 2018, 127 min
		
Eng/Rus gespr
‘Je leeft zo lang als je danst’. Dat was het
motto van Rudolf Noerejev, de legendarische,
flamboyante danser en choreograaf, die in 1961
de Sovjet-Unie verliet om zijn carrière in het
bruisende Parijs voort te zetten. De film van
en met Ralph Fiennes (The English Patient)
behandelt ook de voorgeschiedenis van deze
historische overstap: Noerejevs jeugd in Siberië
en zijn opleiding in Leningrad. Eenmaal in Parijs
geniet de danser met volle teugen van het vrije
leven, ook al blijft de KGB hem in de gaten
houden.
Noerejev wordt gespeeld door de Oekraïense
balletdanser Oleg Ivenko, die debuteert als
acteur, maar vooral schittert in de prachtig
gefilmde dansscènes. Een must voor iedereen
die houdt van ballet.

Green Book
Colette
Hotel Mumbai

Das
schweigende Klassenzimmer
aanvang 20.30 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: Lyceumlaan 8
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 9 (11.15 en 18.45), ma 10, di 11 jun
Rsd: do 6, zo 9, wo 12 jun
E-L : zo 9, wo 12 jun

Le grand bain

BoZ: zo 16 (11.15), ma 17 jun
Rsd: do 13, zo 16 jun
E-L : zo 16, wo 19 jun

Gilles Lellouche, FR/BE 2018, 122 min

Fr gespr

The Biggest Little Farm

BoZ: zo 16 (18.45), di 18 jun
Rsd: wo 19 jun

Sebastián Lelio, VS/CL 2018, 102 min

Eng gespr

Dirty God

Altijd op zoek naar die grote liefde. Gloria (Julianne
Moore) gaat ervoor. Achter in de vijftig en al jaren
gescheiden, zoekt ze ‘s avonds vertier in de
dansclubs van Los Angeles. Wacht aan de bar tot ze
aangesproken wordt. Soms een date. Altijd missers,
maar opgeven doet ze niet. Dan komt de charmante
Arnold in haar leven. Wordt hij haar droomprins?
Na het zien van de Chileense film Gloria werd
Julianne Moore zo verliefd op het hoofdpersonage
dat ze regisseur Lelio smeekte om een Amerikaanse
remake. Inderdaad: de rol is op haar lijf geschreven.

Wild Rose

BoZ: zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 jun
Rsd: do 20, zo 23, wo 26 jun
E-L : zo 23, wo 26 jun

Tom Harper, VK 2018, 100 min

Eng gespr

De ongepolijste Rose-Lynn Harlan speelt de tent plat
in Glasgow met haar countryband. In haar hart wil ze
maar één ding: naar Nashville en daar doorbreken.
Voor een “single mom” met twee kleine kinderen,
geen cent te makken en een enkelband om is dat
niet echt realistisch. Als ze een poetsbaantje krijgt bij
de rijke Susannah lijken de kansen te keren. Haar
moeder (Julie Walters) vindt het helemaal niks.
Jessie Buckley is een aanstormend talent met een
heerlijke stem en een bijzondere uitstraling. In deze
hartverwarmende film valt er veel te genieten.

John Chester, VS 2018, 92 min

Eng gespr

Het gaat ecologisch gezien duidelijk niet goed met
de wereld. Daar kun je somber van worden, maar
deze film, een extreme, optimistische variant op het
programma ‘Ik vertrek’, laat zien wat er allemaal
mogelijk is als je de stad verlaat en een oase van
natuur creëert. Het begint met een belofte van het
koppel John en Molly aan hun hond Todd om in
harmonie met de natuur te gaan leven. Een dor stuk
land in Californië wordt omgetoverd tot een uniek
boerenbedrijf, met superschattige dieren. Deze
prachtig gefilmde documentaire is bij uitstek geschikt
voor het hele gezin, dus vergeet onze vertoningen op
de zondagochtend niet.

Het is een divers gezelschap, de mannen van de
zwemclub die oefenen in het synchroonzwemmen. Ze
hebben allemaal een rugzakje (en een buikje).
Polotrainster en voormalig wedstrijdzwemster
Delphine neemt de heren onder haar hoede en beult
ze af. Het grote doel wordt het WK in Oslo. De
buitenwacht kijkt er meewarig tegenaan, maar de
mannen zijn bloedfanatiek.
De film was en is nog steeds een gigantisch succes in
Frankrijk. De sterrencast van de Franse Cinema trok
al meer dan vier miljoen bezoekers en sleepte tien
Cesars in de wacht.

Gloria Bell

BoZ: zo 30 jun (11.15), di 2 jul
Rsd: do 27, zo 30 jun
E-L: zo 30 jun, wo 3 jul

BoZ: zo 30 jun (18.45), ma 1 jul
Rsd: wo 3 jul

Sacha Polak, NL 2019, 104 min

Eng gespr

De eerste Engelstalige speelfilm van Sacha Polak
was de openingsfilm van de laatste editie van het
IFFR, en tevens de eerste Nederlandse film die
meedoet in de competitie van het beroemde
Sundance Film Festival. Net als Jade, de sterke
jonge vrouw in de film die met haar tweejarig
dochtertje in een arbeiderswijk woont, is actrice Vicky
Knight getekend door brandwonden. Dat zorgt ervoor
dat mensen je bekijken.
Knight maakt grote indruk in de op haar lijf
geschreven rol in dit verhaal over moederschap,
moed en zelfacceptatie in het Londen anno nu.

Green Book

BoZ: zo 7 (11.15), ma 8 jul
Rsd: do 4 jul
E-L: wo 10 jul

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

Don Shirly (Maharshala Ali) is een getalenteerd
klassiek pianist. Als hij niet van Afro-Amerikaanse
afkomst was, zou hij de grootste podia bespelen. In
1962 besluit hij een tournee maken door de
zuidelijke 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.
Wegens enorm succes halen we deze Oscarwinnaar
terug in het programma.

