
We vragen uw aandacht voor een heel speciale 
voorstelling, nu eens niet in de bioscoop, maar in de 
Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Sinds 2017 
werken Cinema Paradiso en de Gertrudis 
Cultuurstichting samen om jaarlijks een klassieke 
silent movie met live muziek te vertonen. Dit jaar 
staat een van de grote Chaplin-successen op het 
programma: The Gold Rush. Het verhaal waarin een 
arme goudzoeker naar Alaska afreist en in vreemde 
situaties terecht komt. Organist Paul de Maeyer zal 
de film muzikaal begeleiden op het grote Ibach-orgel. 
Leden van Cinema Paradiso krijgen op vertoon van 
hun pas korting op de toegangsprijs.

Diego Maradona

BoZ:  vr 4 okt Gertrudiskerk 21.00 u

Charles Chaplin, VS 1925, 95 min          silent movie

BoZ:  zo 6 (18.45), ma 7 okt
Rsd:  do 3 okt
E-L :  zo 6, wo 9 okt
Asif Kapadia, VK 2019, 130 min       Spa/Eng gespr
Na Johan Cruijff: en un momento dado uit 2004 is 
dit de tweede keer dat er een documentaire over 
een voetballer bij ons te zien is. Asif Kapadia (Amy, 
Senna) stelde uit meer dan vijfhonderd uur aan 
beeldmateriaal een uniek portret samen van het 
fenomeen Diego Maradona, naast voetballer, rebel, 
held, en - voor velen - God zelf. In dit meeslepende 
en onvergetelijke verhaal over de opkomst en 
ondergang van een groot talent ligt de nadruk op de 
jaren vanaf zijn 23e, toen hij de tot dan kleine club 
SSC Napoli eindelijk het zo fel begeerde succes 
bracht. Maradona verleende volledige steun aan de 
film. 

Queen of Hearts

BoZ:  zo 8 (11.15 en 18.45), ma 9, di 10 sep
Rsd: do 5, zo 8, wo 11 sep
E-L : zo 8, wo 11 sep

Anne (Trine Dyrholm) is een bevoorrecht 
persoon. Haar baan, advocaat voor meisjes 
die het slachtoffer zijn van seksueel geweld, 
geeft voldoening. Haar huwelijk is prettig: man, 
dochters, hond. Een comfortabel leven, waar 
misschien enkel op passioneel gebied iets te 
wensen valt. 
Met de komst van puberzoon Gustav uit een 
eerder huwelijk van echtgenoot Peter verandert 
de gezinssituatie. Als stiefmoeder doet ze haar 
best een goede relatie met de lastige jongen op 
te bouwen, maar er broeit iets tussen de twee. 
Anne raakt uit haar evenwicht en ze stevent 
daardoor af op een emotionele chaos.
Trine Dyrholm is een van de beste actrices van 
Scandinavië. Op uitzonderlijke wijze weet ze de 
complexiteit van haar rol te vertolken. De film was 
dé grote winnaar op het Sundance Filmfestival.

May El-Toukhy, DK 2019, 127 min  De 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 29 (18.45), ma 30 sep
Rsd    wo 2 okt

BoZ    zo 8 (11.15 en 18.45), ma 9, di 10 sep 2019
Rsd    do 5, zo 8, wo 11 sep
E-L     zo 8, wo 11 sep

BoZ    zo 15 (11.15), di 17 sep
Rsd    do 12, zo 15 sep
E-L     zo 15, wo 18 sep

BoZ    zo 15 (18.45), ma 16 sep
Rsd    wo 18 sep

BoZ    zo 22 (11.15), di 24 sep
Rsd    do 19, zo 22 sep
E-L     zo 22, wo 25 sep

BoZ    zo 22 (11.15), ma 23 sep
Rsd    wo 25 sep

BoZ    vr 4 okt Gertrudiskerk 21.00 u
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Le jeune Ahmed  

Ballon
Apollo 11

Blinded by the Light

Once upon a Time... in Hollywood 

The Gold Rush
Diego Maradona

BoZ    zo 6 (18.45), ma 7 okt
Rsd    do 3 okt
E-L     zo 6, wo 9 okt

The Gold Rush
BoZ    zo 29 (11.15), di 1 okt
Rsd    do 26, zo 29 sep
E-L     zo 29 sep, wo 2 okt

BoZ    zo 6 (11.15), di 8 okt
Rsd    zo 6, wo 9 okt

Lars Kraume, DU 2018, 111 min       Du gespr
De herhaling van deze film in de zomer trok zoveel 
bezoekers dat ze niet allemaal in de zaal pasten. 
We konden niet anders dan nog een vertoning 
toezeggen. 
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. 

BoZ:  zo 6 (11.15), di 8 okt
Rsd:  wo 10 okt Das

schweigende Klassenzimmer
Das schweigende Klassenzimmer



Jack leeft voor zijn muziek en droomt van eeuwige 
roem. Dat zit er niet in, zo beseft de zanger zelf ook 
eigenlijk wel. Maar dan, door een vreemd incident, 
valt op de hele planeet de stroom uit. Letterlijk een 
black-out. Daarna weet niemand meer wie de Beat-
les zijn, behalve Jack! Zijn grote droom kan nu dus 
uitkomen. Vol enthousiasme gaat hij “zijn liedjes” aan 
de man brengen. De vermakelijke kritiek op de 
muziekindustrie en het plezier waarmee de cast 
speelt leveren een heerlijke crowd pleaser op. 

In Roosendaal wordt de film op zondagochtend 
voorafgegaan door een minicollege met live muziek 
door Luc van Gaans en Erik Siegel.

Yesterday BoZ:  zo 15 (11.15), di 17 sep
Rsd:  do 12, zo 15 sep
E-L :  zo 15, wo 18 sep 
Danny Boyle, VK 2019, 116 min     Eng gespr                             

BoZ:  zo 15 (18.45), ma 16 sep
Rsd:  wo 18 sep

Jean-Pierre en Luc Dardenne, B 2019, 90 min    Fr 

Michael Bully Herbig, D 2018, 120 min     Dui gespr

Le jeune Ahmed
De Waalse broers Dardenne zijn een fenomeen in 
de filmwereld. De manier waarop zij in hun films 
steeds een jonge hoofdpersoon in moeilijke sociale 
omstandigheden dicht op de huid observeren is vaak 
geïmiteerd maar nooit overtroffen. 
Deze keer draait alles om de dertienjarige Ahmed, 
die zich fanatiek op zijn geloof stort. Hij verandert zo 
sterk dat zijn omgeving hem bijna niet meer herkent. 
Hij zoekt ruzie met zijn moeder en zussen, en zijn 
leraren maken zich zorgen over zijn extremistische 
interpretaties van de Koran. Vooral het contact met 
een lerares, die hij weigert nog een hand te geven, 
loopt totaal uit de hand. De voorstelling op donderdag 
is in samenwerking met ‘Spirit in Roosendaal’.

Succesfilm Das schweigende Klassenzimmer maakte 
duidelijk hoe beklemmend het leven in de voormalige 
DDR was. Tussen 1961 tot 1989 werden talloze 
mensen gearresteerd omdat ze naar het Westen 
wilden vluchten; maar liefst achthonderd van hen 
kwamen om aan de grens. In Ballon proberen twee 
gezinnen in 1979 naar het westen te vluchten door 
met een zelfgemaakte luchtballon over de streng 
bewaakte grens te vliegen. Een eerste poging 
mislukt, maar ondanks die ervaring, bereiden ze, met 
de Stasi op de hielen, een tweede poging voor. Een 
waargebeurd, superspannend verhaal en een zeer 
geslaagd tijdsbeeld. 

BoZ:  zo 22 (11.15), di 24 sep
Rsd:  do 19, zo 22 sep
E-L :  zo 22, wo 25 sepBallon

Apollo 11

Blinded by the Light

Once upon a Time . . . 
in Hollywood 

BoZ:  zo 22 (18.45), ma 23 sep
Rsd:  wo 25 sep

BoZ:  zo 29 (11.15) sep, di 1 okt
Rsd:  do 26, zo 29 sep 
E-L :  zo 29 sep, wo 2 okt

BoZ:  zo 29 (18.45), ma 30 sep
Rsd:  wo 2 okt

De landing op de maan is voor de babyboomers 
onder ons een van de grote gebeurtenissen van 
de vorige eeuw. Kennedy gaf in 1961 de aanzet tot 
het Apolloprogramma en precies vijftig jaar geleden 
maakten we het mee: dagenlang zat de wereld in 
spanning om de astronauten Armstrong, Aldrin en 
Collins.
Ter gelegenheid van het jubileum kreeg 
documentairemaker Douglas Miller de beschikking 
over uniek en nooit vertoond NASA-materiaal. De 
glasheldere beelden spreken voor zich. Geen 
pratende hoofden of voice-overs. Rest een krachtige 
documentaire die feilloos de tijdgeest weet te 
vangen. U móet hem op het grote doek komen zien.

1987 in het saaie arbeidersstadje Luton. De tijd van 
Thatcher. Het racisme van het National Front maakt 
het leven van Javed, in een streng Pakistaanse 
gezin, er niet leuker op. Zijn droom om schrijver te 
worden verdampt als sneeuw voor de zon.
Als de tiener toevallig een cassettebandje van Bruce 
Springsteen beluistert wordt hij diep geraakt door de 
teksten, die hem de kracht geven om zijn lot in eigen 
handen te nemen.
“The Boss” zelf gaf toestemming voor de 
muziekrechten. Het Sundance publiek zong 
oorverdovend hard mee en beloonde de film met een 
staande ovatie.

Quentin Tarantino’s negende film speelt zich af in 
het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan 
het veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad 
Pitt) proberen aan de bak te komen in een 
filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen. Een 
grandioos eerbetoon aan het gouden Hollywood -
tijdperk, met meerdere verhaallijnen en een 
imposante cast. Natuurlijk ontbreken Tarantino’s 
handelsmerken, spontaan uitweidende dialogen, 
haast terloops opspattend geweld en een heerlijk 
nostalgische soundtrack, niet.

Todd Douglas Miller, VS 2019, 93 min      Eng gespr

Gurinder Chadha, VK 2019, 117 min        Eng gespr    

Quentin Tarantino, VS 2019, 161 min     Eng gespr


