
Only You

BoZ:  zo 13 (11:15), di 15 okt
Rsd:  do 10, zo 13 okt
E-L :  zo 13, wo 16 okt

Soms zit het geluk in een klein hoekje. 
Elena en Jake ontmoeten elkaar als ze in de 
Nieuwjaarsnacht dezelfde taxi claimen. Het 
geruzie eindigt romantisch, want de twee worden 
smoorverliefd en niet veel later trekt Jake bij 
Elena in. Dat Elena negen jaar ouder is, soit. Ze 
zijn voor elkaar gemaakt. Al snel denken ze aan 
kinderen; de biologische klok tikt immers. Maar 
waar in de vriendenkring de een na de andere 
baby geboren wordt, blijft het stil bij Jake en 
Elena. Kan hun liefde dit aan?

Het leven is niet altijd een sprookje, maar 
hoeft dat ook helemaal niet te zijn. Dat is de 
boodschap van deze ingehouden en sobere 
film die over veel meer gaat dan onvrijwillige 
kinderloosheid.

Harry Wootliff, VK, ZW 2018, 119 min.
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BoZ:  zo 3 (11:15, 18:45), ma 4, di 5 nov
Rsd:  do 31 okt, zo 3, wo 6 nov
E-L :  zo 3, wo 6 nov

De immens populaire en veelbekroonde televisieserie 
Downton Abbey, gemaakt tussen 2010 en 2015, ging 
over het wel en wee van de familie Crawley in de 
jaren 1912 tot 1925. De klassenverschillen (upstairs 
downstairs) waren altijd een centraal thema in de 
serie. 

Nu voegen het befaamde productieteam, met 
schrijver Julian Fellowes en regisseur Michael Engler 
en de vertrouwde cast, inclusief Maggie Smith, Hugh 
Bonneville en Elizabeth McGovern, een speelfilm toe 
aan de serie. 

Het verhaal draait om een bezoek van de koning en 
koningin van Engeland aan Downton Abbey. Het zal 
schandaal, romantiek en intrige teweeg brengen en 
de toekomst van Downton doen wankelen.

Michael Engler, VK 2019, 122 min.

Downton Abbey
Eng gespr

BoZ:  zo 10 (11:15, 18:45), ma 11, di 12 nov
Rsd:  do 7, zo 10, wo 13 nov
E-L :  zo 10, wo 13 nov

Port Isaac, Cornwall. Elke vrijdag zingt een 
allegaartje van vissers zeemansliederen op de kade. 
Zomaar, voor de lol en voor het goede doel. Door 
stom toeval trekken ze de aandacht van een stel 
muziekproducenten uit Londen die wel brood zien in 
het koor. Een gouden toekomst wordt hun voorspeld. 
De eigenwijze Cornish laten zich echter niet zo snel 
ringeloren en er moet nog veel water naar de zee 
stromen voordat alle neuzen dezelfde kant op staan. 
Bovendien slaat Amor toe en dreigt de lokale pub te 
verdwijnen!

Het verhaal van de mannen die met hun shanty’s tot 
eigen verbijstering de Engelse top tien haalden èn het 
grote podium van Glastonbury, is losjes gebaseerd 
op feiten. Een heerlijke feelgood film in de traditie van 
The Full Monty en Calendar Girls.

Chris Foggin, VK 2019, 112 min.

Fisherman’s Friends
Eng gespr



Anna’s War 
BoZ:  zo 13 (18:45), ma 14 okt
Rsd:  wo 16 okt

Het ongelooflijke verhaal van een zesjarig joods meisje 
dat aan de vernietiging in de oorlog ontsnapt door 
zielsalleen een door de Duitsers bezette school in te 
vluchten en zich daar maandenlang te verstoppen. 
’s Nachts komt ze uit haar schuilplaats om op 
zoek te gaan naar voedsel en warme kleding. De 
vindingrijkheid en de veerkracht van de kleine meid 
zijn weergaloos.

We vertonen deze film in het kader van de activiteiten 
rondom de viering van vijfenzeventig jaar bevrijding. 
De voorstelling op woensdag zal ingeleid worden door 
Marjeet Verbeek van ‘Spirit in Roosendaal’.

Aleksey Fedorchenko, RU 2018, 75 min.

A Rainy Day in New York
BoZ:  zo 20 (11:15), di 22 okt
Rsd:  do 17, zo 20 okt
E-L :  zo 20, wo 23 okt

In de VS is Woody Allen publiekelijk aan de 
schandpaal genageld wegens geruchten over 
misbruik. Zijn nieuwste, achtenveertigste, film is daar 
niet eens uitgebracht. 

In deze heerlijk, lichtvoetige film genieten we van het 
uitstapje van het jonge stel Ashleigh (Elle Fanning) en 
Gatsby (Timothée Chalamet) naar het regenachtige 
New York. Allen is in ouderwetse topvorm in dit 
voortdurend ontsporende verhaal. Dat oude bokken 
niet vies zijn van groene blaadjes is een belangrijk, en 
voor Allen vertrouwd thema.

The Dutch Bears
BoZ:  vr 18 (19:00), zo 20 (11:30) okt

Twee jaar geleden liepen The Dutch Bears (de makers 
van de film) een deel van de route die de bevrijders 
van Roosendaal, de Britten van de negenenveertigste 
West Riding Infantry Division, de “Polar Bears” 
aflegden. Onderweg tekenden ze verhalen op en dat 
resulteerde in een documentaire die we ook in Cinema 
Paradiso vertoonden. Afgelopen zomer liepen de 
studenten van Brasschaat naar Bergen op Zoom, nu 
in het spoor van de Canadezen van de 4th Canadian 
Armoured Division. Met veel plezier vragen wij uw 
aandacht voor deze enthousiastelingen. Voor slechts 
één euro kunt u naar de voorstellingen.

De Patrick
BoZ:  zo 27 (18:45), ma 28 okt
Rsd:  wo 30 okt

Patrick (Kevin Janssens) woont samen met zijn ouders 
op een naturistencamping. Wanneer zijn vader sterft, 
krijgt hij de leiding over de camping. Maar Patrick 
heeft andere zorgen: hij is al een tijdje zijn favoriete 
hamer kwijt. De vaste bewoners willen dat Patrick 
iets met zijn leven doet, maar Patrick moet en zal zijn 
hamer terugvinden. Hoe langer hoe meer wordt zijn 
obsessie een zoektocht naar zichzelf. De Patrick is 
een tragikomedie over de eigenaardigheden van de 
mens, over loslaten, en blij zijn met wie je bent. Het 
speelfilmdebuut van Tim Mielants heeft Nederlandse 
inbreng van de acteurs Hannah Hoekstra en Pierre 
Bokma. 

Tim Mielants, BE 2019, 97 min.

Celle que vous croyez
BoZ:  zo 20 (18:45), ma 21 okt
Rsd:  wo 23 okt

Juliette Binoche schittert als Claire, een gescheiden 
vijftiger met een succesvolle carrière als docent. 
Nadat haar jonge geliefde Ludo haar laat zitten, 
doet ze zich, om hem te begluren, online voor als 
Clara, een prachtige jonge vrouw van vierentwintig. 
Wanneer Claire in contact komt met Ludo’s vriend Alex 
(François Civil), vallen de twee al snel als een blok 
voor elkaar. Ook al speelt alles zich af in een virtuele 
wereld, de gevoelens zijn levensecht. Maar wanneer 
Alex aanstuurt op een ontmoeting, weet Claire zich 
geen raad. Celle que vous croyez is een romantisch 
en spannend verhaal waarin realiteit en leugen steeds 
meer in elkaar overlopen.

Safy Nebbou, Frankrijk 2019, 101 min.

Dolor y Gloria
BoZ:  zo 27 (11:15), di 29 okt
Rsd:  do 24, zo 27 okt
E-L :  zo 27, wo 30 okt

Gepijnigd door allerlei kwaaltjes, depressieve 
gedachten en paniekaanvallen komt Salvador Mallo 
(Antonio Banderas) niet meer aan schrijven toe. 
Letterlijk en figuurlijk komt hij niet meer in beweging. 
Als wordt besloten zijn grote meesterwerk van dertig 
jaar geleden opnieuw uit te brengen komt hij weer 
in contact met de hoofdrolspeler met wie hij indertijd 
gebrouilleerd raakte. Allerlei deuren naar het verleden 
openen zich. 
Het is weer een echte Almodóvar, in warme heldere 
kleuren die van het scherm afspatten, met verwijzingen 
naar zijn eigen jeugd waar de kiem ligt van zijn 
kunstenaarschap en natuurlijk met een belangrijke rol 
voor de moeder (Penelope Cruz).

Pedro Almodóvar, Spanje 2019, 113 min.

oa R gespr

Woody Allen, VS 2019, 93 min. Eng gespr

Daan Breugelmans, Lars de Graaf,  
Casper van Loon, Job Elshout, NL 2019, 75 min.
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