
Madame De Pommeray is een slimme vrouw. Als ze 
de charmante markies Des Arcis achter zich aankrijgt 
heeft ze feilloos door dat het de man om de jacht 
gaat en niet om een lange relatie. Hij heeft al zoveel 
harten gebroken dat heel Parijs er schande van 
spreekt. De knappe en gefortuneerde weduwe laat 
hem vleien en flemen - ze vindt aandacht heerlijk - 
maar houdt afstand. Des Arcis wordt steeds verliefder 
en smeekt om haar gunst. Al die andere dames 
waren een grote vergissing, híj werd verleid. Nu ziet 
hij pas in wat ware liefde is. Uiteindelijk is zelfs 
madame tegen zoveel hartstocht niet bestand en 
geeft ze zich over aan het geluk en het huwelijk. 
Al snel gaat het fout en heeft Parijs weer heel wat 
te roddelen. Madame De Pommeray zint op wraak, 
zoete wraak.
Een luchtige, zomerse satire naar een verhaal van 
Denis Diderot. 

Mademoiselle de BoZ:  zo 1 (11.15), ma 2 sep
Rsd:  do 29 aug, zo 1 sep
E-L:  zo 1, wo 4 sep

 Emmanuel Mouret, FR 2018, 109 min     Fra gespr 

BoZ:  zo 1 (18.45), di 3 sep
Rsd:  wo 4 sep

Zhang Yimou, CH, HK 2018, 116 min Mandarijn gespr

Met Shadow verplaatsen we ons naar het oude China 
waarin koning Pei is verdreven uit de stad Jing. 
Generaal van de koning Zi Yu ontwikkelt een strijdplan 
om de stad te heroveren, maar de koning ziet meer 
in een huwelijk tussen zijn zuster en de zoon van de 
nieuwe heerser. Machtsspelletjes en hofintriges 
verdelen de partijen tot op het bot. De generaal zet 
een dubbelganger in om zijn doel te bereiken. 
Zhang Yimou, maker van prachtige films als Raise the 
Red Lantern en Het rode korenveld, regisseur ook van 
de olympische openings- en slotceremonie in Peking 
in 2008, ligt niet altijd goed bij de autoriteiten. Zo werd 
zijn nieuwste film One Second niet vertoond tijdens 
de Berlinale. Het visuele spektakel Shadow kende 
geen censuur. Geïnspireerd door klassieke Chinese 
inkt-schilderingen krijgt u een martial-arts-film van 
grote klasse voorgeschoteld.

Red Joan

BoZ: zo 4 (11.15), ma 5 aug 
Rsd: do 1 aug
E-L : wo 7 aug

Trevor Nunn, VK 2018, 101 min          Eng gespr  
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BoZ    zo 4 (11.15), ma 5 aug 2019
Rsd    do 1 aug
E-L     wo 7 aug

BoZ    zo 11 (11.15), ma 12 aug
Rsd    do 8 aug
E-L     wo 14 aug

BoZ    zo 18 (11.15), ma 19, di 20 aug
Rsd    do 15, wo 21 aug
E-L     wo 21 aug

BoZ    zo 25 (11.15), di 27 aug
Rsd    do 22, zo 25 aug
E-L     zo 25, wo 28 aug

BoZ    zo 1 (18.45), di 3 sep
Rsd    wo 4 sep
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BoZ    zo 1 (11.15), ma 2 sep
Rsd    do 29 aug, zo 1 sep
E-L     zo 1, wo 4 sep

Een film met Judy Dench is altijd feest. In Red 
Joan speelt Judy de bejaarde vrouw naar wie de 
film vernoemd is. Haar rustige leven wordt ruw 
verstoord als ze plots gearresteerd wordt voor 
verraad en spionage. Aanleiding om haar 
verleden onder de loep te nemen. Als 
ambitieuze twintiger in de jaren ‘30 studeert Joan 
(dan gespeeld door Sophie Cookson) 
natuurkunde in Cambridge. Door een toevallige 
ontmoeting raakt ze bevriend met de 
excentrieke Sonya, van oorsprong Russische en 
nauw betrokken bij de Communistische Partij. Al 
snel valt Joan als een blok voor de charmante 
neef van Sonya, Leo. De liefde leidt tot 
betrokkenheid bij een geheim project.
Red Joan is de verfilming van het boek Rode 
Liefde van Jennie Rooney, dat op zijn beurt 
gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van
Melita Norwood, beter bekend als “granny spy”die 
in jaren ‘90 werd ontmaskerd als spion voor de 
KGB

BoZ    zo 25 (18.45), ma 26 aug
Rsd    wo 28 aug

Joncquières



De mensen die De dirigent zagen bij onze 
vertoningen in januari waren allemaal enthousiast 
(score: 9,35), maar de pers was opmerkelijk zuinig in 
haar oordeel. Dat weerhield veel mensen om te gaan 
kijken, tot groot ongenoegen van de makers. Het 
leidde nog tot een rechtszaak: de recensent die de 
film in de NRC besprak, had de essentiële 
beginbeelden niet gezien omdat hij te laat was bij de 
persvoorstelling, en werd voor zijn onzorgvuldigheid 
op de vingers getikt. Op veler verzoek bieden we u 
een nieuwe kans deze erg mooie film te zien. 
De Nederlandse Antonia Brico is eind jaren ‘20 de 
eerste vrouw die succes heeft als orkestdirigent. 
Vanzelf gaat dat niet. In Amerika, het land 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 
zet de liefde van haar leven haar voor het blok.

De dirigent BoZ:  zo 11 (11.15), ma 12 aug
Rsd:  do 8 aug
E-L :  wo 14 aug
Maria Peters, NL 2018, 137 min        Ned/Eng gespr                                                 

BoZ:  zo 18 (11.15), ma 19, di 20 aug
Rsd:  do 15, wo 21 aug
E-L :  wo 21 aug
Dexter Fletcher, VK 2019, 121 min           Eng gespr

Tim Wardle, VS 2018, 96 min                    Eng gespr                       

Rocketman
Rocketman is een musicalfilm gebaseerd op het 
bijzondere levensverhaal van Elton John. In 
tegenstelling tot Freddy Mercury voor Bohemian 
Rhapsody heeft Elton wél zijn goedkeuring aan deze 
film kunnen geven. Dat heeft er overigens niet voor 
gezorgd dat de artiest gespaard wordt. 
Rocketman gaat over de hoogte- en dieptepunten 
van de beroemde artiest. Al sinds zijn jeugd heeft 
Elton (Taron Egerton) het moeilijk. Eerst door zijn 
gevoelsarme vader en onverschillige moeder (Bryce 
Dallas Howard). Later komen daar een slechte 
mensenkennis en verslavingsproblemen bij. Hij 
begint zijn carrière bij een groep toerende zwarte 
Amerikaanse muzikanten en ontmoet Bernie Taupin 
(Jamie Bell), die de teksten van zijn liedjes gaat 
schrijven. Al snel krijgt hij een contract bij een 
platenlabel en volgt een tour door Amerika. Hij 
verandert van small-town boy tot de best verkopende 
popster in de jaren ‘70, maar kan het succes niet 
aan. 
Uiteraard ontbreken beroemde nummers als Your 
Song, Tiny Dancer en natuurlijk Rocketman niet, 
uiterst aanstekelijk gezongen door hoofdrolspeler 
Taron Egerton zelf.

Sommige verhalen zijn zo onwaarschijnlijk dat je ze 
alleen gelooft omdat ze echt gebeurd zijn. Neem de 
geschiedenis van Bobby, Eddy en David. Geboren 
als identieke drieling, maar gescheiden bij de 
geboorte en door drie verschillende families 
geadopteerd. Door een enorme hoeveelheid toeval 
weten ze elkaar te vinden. De pers springt er 
bovenop en de drie worden beroemdheden. Samen 
beginnen ze een restaurant in New York. 
Geleidelijk wordt de aanvankelijke euforie 
overschaduwd door meer duistere kanten van het 
verhaal. Wat zijn dat voor praktijken, om meerlingen 
uit elkaar te halen en in verschillende milieus te laten 
opgroeien? Uiteindelijk gaat het allemaal om de oude 
vraag: word je door je genen of door je omgeving 
bepaald: door ‘nature or nurture’?
Overal ter wereld is deze krachtige, meeslepende 
documentaire een enorm succes. Wij rekenen dus 
ook op veel belangstelling.

BoZ:  zo 25 (11.15), di 27 aug
Rsd:  do 22, zo 25 aug
E-L :  zo 25, wo 28 augThree Identical 

Strangers

Les invisibles BoZ:  zo 25 (18.45), ma 26 aug
Rsd:  wo 28 aug

Het leven van dakloze vrouwen, dat lijkt niet het 
meest voor de hand liggende onderwerp voor een 
feelgoodfilm. Alsof de vrouwen niet al genoeg ellende 
achter de rug hebben gaat de opvang waarvan ze 
afhankelijk zijn ook nog wegens bezuinigen 
sluiten. De sociaal werkers van het centrum krijgen 
de opdracht de vrouwen te begeleiden naar een plek 
in de maatschappij, met werk en al. Een enorme klus, 
met vrouwen die letterlijk geen naam meer hebben - 
ze gebruiken pseudoniemen als Lady Di en Brigitte 
Bardot. Hun kwaliteiten verkopen aan werkgevers, 
dat is niet iets waar ze in uitblinken. 
Relativeringsvermogen en humor hebben ze gelukkig 
wel volop, en daar komen ze ook een eind mee. 
Regisseur Louis-Julien Petit werkte zelf een jaar lang 
als vrijwilliger in de opvanghuizen van Parijs. Hij weet 
dus waar hij het over heeft. Dat geldt ook voor de 
cast: de daklozen wordt gespeeld door vrouwen die 
zelf dakloos zijn geweest. Zij zijn de sterren van de 
film: de ‘onzichtbaren’ die in deze hartverwarmende 
tragikomedie een gezicht krijgen. 

Louis-Julien Petit, FR 2018, 102 min        Fra gespr


