
Leugens vertellen om elkaar niet ongerust te maken. 
Typisch Chinees. Wanneer de familie van Billi 
(Awkwafina) erachter komt dat haar geliefde 
grootmoeder terminale longkanker heeft, besluit ze 
haar niet in te lichten. De dood is in China een groot 
taboe. Om de familie toch een reden te geven van 
heinde en ver te komen wordt er een bruiloft gepland 
in het moederland. Voor Billi, die een bijzondere band 
heeft met haar Nai Nai, betekent het een terugkeer 
na jaren. Ze was zes toen ze met haar ouders naar 
New York emigreerde. 

Scenariste/regisseuse Lulu Wang (niet te verwarren 
met de Nederlandse schrijfster) maakte een warm en 
liefdevol afscheidslied. De uitstekende cast brengt 
een hechte familie tot leven, van wie de leden elk 
op hun eigen manier het naderende verlies een plek 
trachten te geven. Voor ons is de film meteen een 
mooi afscheid van het filmjaar.

Light of my Life

BoZ    zo 15 (11.15 en 18.45), ma 16, di 17 dec
Rsd    do 12, zo 15, wo 18 dec
E-L     zo 15, wo 18 dec
Lulu Wang, VS 2019, 100 min   Eng/Mandarijn gespr

BoZ    zo 8 (18.45), ma 9 dec
Rsd    wo 11 dec

Casey Affleck, VS 2019, 119 min     Eng gespr 

Als in de nabije toekomst een dodelijke pandemie 
de wereld drastisch heeft veranderd besluit een 
vader (Casey Affleck) met zijn dochter Rag (Anna 
Pniowsky) te vluchten naar de bossen. Terwijl hij haar 
probeert te beschermen tegen de gevaren in deze 
nieuwe wereld komt hun relatie heftig onder druk te 
staan. 

Casey Affleck heeft flink zijn tanden gezet in dit 
somber getoonzette verhaal. Hij debuteert als 
speelfilmregisseur en schreef ook nog eens het 
scenario. Naar eigen zeggen ontstond het idee voor 
het verhaal uit zijn bezorgdheid als vader van twee 
opgroeiende dochters. 

The Fall of
the American Empire

BoZ    zo 17 (18.45), ma 18 nov 2019
Rsd    do 14 nov

Pierre-Paul is een bijzondere jongeman. Briljant 
denker, afgestudeerd filosoof, maar, zacht 
uitgedrukt, sociaal niet altijd de handigste. 
Dat wordt meteen duidelijk in de hilarische 
openingsscène, een gesprek dat dusdanig 
ontspoort dat het het einde van zijn relatie 
betekent. Door een bizar toeval treft Pierre-Paul 
de buit van een overval voor zijn voeten. Hij 
neemt de enorme stapel geld mee, met een reeks 
bizarre ontwikkelingen tot gevolg.
The Fall of the American Empire is zowel 
ontzettend grappig (we lagen dubbel) als 
spannend. Daarnaast is de film een grimmig 
en buitengewoon relevant commentaar op een 
maatschappij waarin alles om geld draait. Echt 
genieten. 

Denys Arcand, CA 2018, 127 min         Fr/Eng 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 8 (11.15), di 10 dec
Rsd    do 5, zo 8 dec
E-L     zo 8, wo 11 dec

BoZ    zo 17 (18.45), ma 18 nov 2019
Rsd    do 14 nov

BoZ    zo 17 (11.15), di 19 nov
Rsd    zo 17, wo 20 nov
E-L     zo 17, wo 20 nov

BoZ    zo 24 (11.15), di 26 nov
Rsd    do 21, zo 24 nov
E-L     zo 24, wo 27 nov

BoZ    zo 24 (18.45), ma 25 nov
Rsd    wo 27 nov

BoZ    zo 1 (11.15), di 3 dec
Rsd    do 28 nov, zo 1 dec
E-L     zo 1, wo 4 dec

BoZ    zo 15 (11.15 en 18.45), ma 16, di 17 decR
Rsd    do 12, zo 15, wo 18 dec
E-L     zo 15, wo 18 dec
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Light of my Life 
BoZ    zo 8 (18.45), ma 9 dec
Rsd    wo 11 dec

The Farewell
BoZ    zo 1 (18.45), ma 2 dec
Rsd    wo 4 dec



Nicoline begint als psycholoog aan een nieuwe baan 
bij een TBS-kliniek. Ze ontmoet er zedendelinquent 
Idris, die na vijf jaar behandeling op het punt staat 
om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Het 
behandelteam is enthousiast over zijn geboekte 
vooruitgang, maar nieuwkomer Nicoline (Carice van 
Houten) heeft zo haar twijfels. Hoe meer Idris 
(Marwan Kenzari) probeert Nicoline te overtuigen van 
zijn positieve ontwikkelingen, hoe meer zijn 
manipulatieve kant zichtbaar wordt. Er ontstaat een 
machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar 
kennis en ervaring volledig in verstrikt raakt. 
Het regiedebuut van Halina Reijn is alom bejubeld en 
gaat Nederland vertegenwoordigen bij de Oscars. 

Instinct BoZ    zo 17 (11.15), di 19 nov
Rsd    zo 17, wo 20 nov
E-L     zo 17, wo 20 nov
Halina Reijn, NL 2019, 108 min  Ned gespr            

BoZ    zo 24 (11.15), di 26 nov
Rsd    do 21, zo 24 nov
E-L     zo 24, wo 27 nov
Anke Blondé, BE 2018, 106 min         Vlaams gespr

The Best of Dorien B.
Als het altijd je grote ideaal was om als dierenarts in 
Afrika te werken en je belandt uiteindelijk tussen de 
katten en konijnen in de praktijk van je vader, is dat 
wel even slikken. Maar Dorien heeft er vrede mee. 
Ze heeft een leuk gezin, een goed inkomen, en dat is 
ook wat waard.
Echter, als ze haar echtgenoot verdenkt van een 
affaire, bij zichzelf een verdacht knobbeltje voelt en 
hoort dat haar moeder haar vader heeft verlaten, 
is een identiteitscrisis niet ver weg. Het beste van 
Dorien zal moeten bovenkomen om de weg naar het 
geluk te vinden. Subtiele humor en puik acteerwerk. 
Deze sympathieke en luchtige film won talloze prijzen 
in het buitenland en was een van de grote publieksfa-
vorieten op het IFFR.

Bretagne, eind 18e eeuw. Marianne krijgt als 
kunstschilder de opdracht om een huwelijksportret 
te vervaardigen. Heloïse, de bruid, komt vers uit het 
klooster, heeft een afkeer van haar aanstaande en wil 
absoluut niet poseren. Het portret moet dus stiekem 
gemaakt worden. 
Zich voordoend als gezelschapsdame bestudeert 
Marianne tijdens lange wandelingen het meisje om 
vervolgens ’s nachts haar schetsen uit te werken. 
Door hun veelvuldig contact komen de twee vrouwen 
steeds nader tot elkaar. 
Deze prachtige film won de scenarioprijs in Cannes.

BoZ    zo 24 (18.45), ma 25 nov
Rsd    wo 27 nov

Kapsalon Romy

After the Wedding

BoZ    zo 1 (11.15), di 3 dec
Rsd    do 28 nov, zo 1 dec
E-L     zo 1, wo 4 dec

BoZ    zo 1 (18.45), ma 2 dec
Rsd    wo 4 dec

BoZ    zo 8 (11.15), di 10 dec
Rsd    do 5, zo 8 dec
E-L     zo 8, wo 11 dec

Stine (Beppie Nelissen) past met tegenzin op haar 
kleindochter Romy. In haar kapsalon heeft ze wel wat 
beters te doen. Andersom heeft Romy ook een grote 
hekel aan haar strenge oma. Als zich bij Stine de 
eerste tekenen van Alzheimer openbaren, verandert 
hun verhouding en draaien de rollen om. Romy wordt 
meer en meer de verzorgster van haar grootmoeder. 
Ze wordt ook haar grootste vriendin.
De verfilming van het boek van Tamara Bos ontroert 
en vertedert. Dat merkten we tijdens Film by the Sea 
waar de zakdoeken massaal gebruikt werden. De film 
is buitengewoon geschikt om samen met kinderen 
(vanaf een jaar of acht) te zien. 

Als de titel van deze film u bekend voorkomt dan 
klopt dat. In 2007 vertoonden we hiervan de originele 
Scandinavische versie. Nu is er een Amerikaanse 
remake, al zijn er wel wat dingen veranderd in het 
nog altijd briljant geconstrueerde verhaal. 
Isabel (Michelle Williams) runt een noodlijdend 
weeshuis in India. Theresa (Julienne Moore) dient 
zich aan als mogelijke sponsor en vraagt Isabel, 
ter nadere kennismaking, naar New York te komen. 
Isabel wordt uitgenodigd voor het huwelijksfeest van 
Theresa’s dochter en doet daar de ene ontdekking 
na de andere. Steeds meer vraagt ze zich af waarom 
deze vrouw haar een enorm bedrag wil schenken.  

Om uit financiële problemen te komen besluit Ricky 
voor een koeriersdienst te gaan rijden. Als hij samen 
met zijn vrouw de cijfers op een rij zet kan hij met een 
paar jaar hard werken goed verdienen en voorkomen 
dat ze hun huurhuis moeten verlaten. Eenmaal aan 
het werk blijkt dat zijn contract hem tot op het bot 
uitwringt. Een aanslag op de menselijke waardigheid.
Loach’ vorige film, I, Daniel Blake, scoorde bij ons
superhoog in 2017. 

De film wordt vertoond in het kader van de 
internationale dag van de mensenrechten. 

Mischa Kamp, NL 2019, 90 min           Ned/Dk gespr

Bart Freundlich, VS 2019, 110 min      Eng gespr 

Ken Loach, VK/FR/BE 2019, 101 min       Eng gespr
Portrait 
de la jeune fille en feu

Céline Sciamma, FR 2019, 119 min         Fr gespr

Sorry We Missed You


