
Na veertig jaar samen zijn ze nogal uit elkaar 
gegroeid. Marianne (Fanny Ardant) is meegegaan 
met haar tijd, is gek op de virtuele wereld en staat 
haar mannetje. Ze heeft het eigenlijk wel gehad met 
haar saaie, ingedutte Victor (Daniel Auteuil). Als 
werkeloos tekenaar is hij nog van een ander tijdperk. 
Ze zet hem op straat en kiest voor haar minnaar. 
Victor is verbluft en weet zich geen raad. Als hij via 
zijn zoon, om hem op te beuren, een aanbod krijgt 
om een “tijdreis” te maken naar keuze, besluit de 
teleurgestelde zestiger dat hij de avond toen hij zijn 
Marianne ontmoette in het café opnieuw wil beleven. 
Het bedrijf dat het evenement organiseert besteedt 
alle aandacht aan de rollen. Vooral het meisje dat 
Marianne speelt maakt diepe indruk op Victor. Hij 
leeft helemaal op!

La belle époque is dé grote Franse film hit. Grappig, 
origineel en heel nostalgisch. Een heerlijke reis naar 
de jaren zeventig. 

Bumperkleef

BoZ    zo 9 (11.15 en 18.45), ma 10 febR
Rsd    do 6, zo 9, wo 12 feb
E-L     zo 9, wo 12 feb
Nicolas Bedos, FR 2019, 115 min      Fra gespr

BoZ    zo 2 (18.45), ma 3 feb
Rsd    wo 5 feb

Lodewijk Crijns, NL 2019, 85 min.     Ned gespr

Iedereen herkent deze situaties wel: een bestelbusje 
op de linkerbaan dat veel te langzaam inhaalt, of juist 
van die SUV’s die als een gek op je af komen rijden 
en dan vlak achter je blijven rijden. Hans is in zijn 
SUV met zijn gezin te laat vertrokken om op tijd bij 
zijn ouders te kunnen zijn. Hij heeft dus haast. Op de 
weg zit alles tegen. Het loopt helemaal uit de hand 
als hij het busje voor zich treft van een man met een 
missie. 

Bumperkleef is een spannende actiethriller, die zich 
houdt aan de regels van het genre - inclusief een kort 
verhaaltje vooraf waarin we een van de personages 
alvast leren kennen. Tegelijk is de film lekker tegen-
draads en eigenzinnig. Na deze film is honderd rijden 
nooit meer hetzelfde als voorheen. 

The Irishman

BoZ    ma 6 jan, di 7 jan 2020  (19.30)
Rsd    wo 8 jan                (19.30)
E-L     wo 8 jan   (19.30)

U bent vast goed uitgerust na de kerstvakantie. 
Daarom een film met dubbele speelduur (drie uur 
en twintig minuten als u de aftiteling overslaat). 
En niet zomaar een film: het is de kroon op de 
carrière van Martin Scorsese (Mean Street, Taxi 
Driver, Goodfellas). 
Hoofdpersoon Frank ‘The Irishman’ Sheeran 
(Robert De Niro) wordt geïntroduceerd als 
‘huisschilder’. Maar dan niet een van dekkende 
verflagen: hij produceert vooral rode spatten 
op de muur. Onbewogen en trouw als een 
hond voert hij liquidatie-opdrachten uit voor zijn 
opdrachtgevers maffiabaas Russel Bufalino (Joe 
Pesci) en de niet minder corrupte vakbondsleider 
Jimmy Hoffa (Al Pacino). 
Het is een feest om de inmiddels bejaarde 
steracteurs nog een keer te zien schitteren op het 
grote doek - het televisiescherm schiet echt te 
kort om de prachtige beelden recht te doen. En 
de tijd? Die vliegt voorbij. We beginnen wel een 
uurtje vroeger dan normaal. 

Martin Scorsese, VS 2019, 209 min         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 2 (11.15), di 4 feb 
Rsd    do 30 jan, zo 2 feb
E-L     zo 2, wo 5 feb

BoZ    ma 6 jan, di 7 jan 2020 (19.30)
Rsd    wo 8 jan (19.30)
E-L     wo 8 jan (19.30)

BoZ    zo 12 (11.15 en 18.45), ma 13, di 14 jan
Rsd    do 9, zo 12, wo 15 jan
E-L     zo 12, wo 15 jan

BoZ    zo 19 (11.15), di 21 jan
Rsd    do 16, zo 19 jan
E-L     zo 19, wo 22 jan

BoZ    zo 19 (18.45), ma 20 jan
Rsd    wo 22 jan

BoZ    zo 26 (18.45), di 28 jan
Rsd    do 23, zo 26 jan
E-L     zo 26, wo 29 jan

BoZ    zo 9 (11.15 en 18.45), ma 10, di 11 febR
Rsd    do 6, zo 9, wo 12 feb
E-L     zo 9, wo 12 feb
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La belle époque

Bumperkleef 
BoZ    zo 2 (18.45), ma 3 feb
Rsd    wo 5 feb

La belle époque

BoZ    zo 26 (11.15), ma 27 jan
Rsd    wo 29 jan



Als Judy Garland (Renee Zellweger) in 1968 in 
Londen arriveert om er een reeks uitverkochte 
concerten te geven, zit ze al meer dan veertig jaar in 
het vak en is ze wereldberoemd. Wat een enorme 
emotionele kracht zit er in dat fragiele lijf van de 
zangeres. Er is ook een keerzijde van het succes: 
stukgelopen huwelijken, voogdij-kwesties, overmatig 
drank- en medicijngebruik, depressies en zelfs 
suïcidepogingen. Judy’s management houdt dan ook 
het hart vast voor de optredens. De jonge productie-
assistente Rosalyn (Jessie Buckley) krijgt de opdracht 
niet van haar zijde te wijken. 
Renée Zellweger overtreft zichzelf als de 
getroebleerde ster. In Hollywood zoemt rond dat de rol 
haar een Oscar zal opleveren.

Judy BoZ    zo 12 (11.15 en 18.45), ma 13, di 14 jan
Rsd    do 9, zo 12, wo 15 jan
E-L     zo 12, wo 15 jan
Rupert Goold, VK 2019, 118 min     Eng gespr       

BoZ    zo 19 (11.15), di 21 jan
Rsd    do 16, zo 19 jan
E-L     zo 19, wo 22 jan
Norbert ter Hall, NL 2019, 88 min Ned/Sp/Eng gespr

Mi Vida
Kapster Lou uit Schiedam vindt dat ze, op haar 
drieënzestigste, onderhand wel eens mag doen wat 
ze zelf wil, in plaats van alleen maar voor anderen te 
zorgen. Ze gaat een cursus Spaans volgen in Cádiz. 
In de klas is ze door haar leeftijd een buitenbeentje. 
Haar docente Andrea is nukkig, en toch ontstaat er 
een warme vriendschap tussen de twee. 
Andrea brengt Lou op het idee een kapperszaak in 
de Spaanse havenstad te beginnen. De kinderen van 
Lou vinden dat een slecht plan.
Loes Luca speelt schitterend en de stad Cádiz is 
prachtig, in deze hartverwarmende film over het 
verwezenlijken van dromen. 

Een waargebeurd hedendaags spionageverhaal rond 
Katherine Gun: een klokkenluider binnen de Britse 
geheime dienst. In de aanloop naar de invasie van 
Irak in 2003 lekte de vertaalster een vertrouwelijke 
memo naar krant The Observer. Het betrof een 
oproep om belastend materiaal te verzamelen over 
VN-leden die mogelijk tegen de inval zouden 
stemmen. De regering behandelde Gun als een 
verrader, terwijl haar enige doel was een oorlog 
onder valse voorwendselen (de vermeende 
aanwezigheid van vernietigingswapens in Iran) te 
voorkomen. 
Dilemma’s te over in deze meeslepende 
reconstructie van Gavin Hood (Eve in the Sky), met 
fraai spel van Keira Knightley.  

BoZ    zo 19 (18.45), ma 20 jan
Rsd    wo 22 jan

Parasite

Amazing Grace

BoZ    zo 26 (18.45), di 28 jan
Rsd    do 23, zo 26 jan
E-L     zo 26, wo 29 jan

BoZ    zo 26 (11.15), ma 27 jan
Rsd    wo 29 jan

BoZ    zo 2 (11.15), di 4 feb
Rsd    do 30 jan, zo 2 feb
E-L     zo 2, wo 5 feb

De Kims bewonen een armzalig, stinkend 
souterrain in Seoul. Uitzichtloos. Als een vriend 
van zoon Ki-woo voor hem een bijlesleerling bij de 
steenrijke familie Park regelt, zien ze kansen. Ki-woo 
ligt direct goed bij de vrouw des huizes en weet een 
baan voor zijn zus te creëren als kunsttherapeut. 
Zo komt van het een het ander: alle vier wurmen ze 
zich in dienst bij de familie Park en werken het oude 
personeel buiten. Hun kostje lijkt gekocht.
Parasite is een briljant gelaagde zwarte komedie over 
de zucht naar sociale status en materialisme. 
De film won in Cannes de Gouden Palm. 

Aretha Franklin, Queen of Soul. In 1972 geeft ze 
een concert in de New Temple Missionary Baptist 
Church in Los Angeles, een Afro-Amerikaanse kerk, 
compleet met piano spelende dominee, swingend 
koor en uitzinnige kerkgangers. De dubbelelpee die 
erna uitkomt wordt de meest beluisterde gospelplaat 
ter wereld. Niet gek, de sfeer van het evenement is 
fantastisch. Sydney Pollack filmde het geheel, vergat 
de filmklapper om de nummers achteraf te kunnen 
synchroniseren, waardoor de opnames 
ongemonteerd in een kluis belandden. Dankzij het 
digitale tijdperk is de registratie nu eindelijk te zien. 
Wij werden er helemaal blij van.

Rio de Janeiro, 1950. Hoewel onafscheidelijk, zijn ze 
heel verschillend, de zussen Eurídice en Guida. Guida 
is een temperamentvolle dame die haar conservatieve 
ouders tart door ervandoor te gaan met een Griekse 
matroos. Eurídice droomt van een muzikale carrière, 
maar schikt zich naar de wil van haar vader in een saai 
huwelijk. Als Guida schande over de familie brengt, 
verliezen de zussen elkaar ongewild uit het oog. 
Jarenlang zijn ze naar elkaar op zoek, niet op de 
hoogte van de leugens die hen scheiden.
Deze Braziliaanse Oscarinzending overrompelde ons 
tijdens het festival Film by the Sea in Vlissingen, won 
in Cannes een van de grote prijzen en zal u zeker 
ontroeren.

Bong Joon-ho, KR 2019, 132 min     Koreaans gespr

Sydney Pollack, Alan Elliott, VS 2018, 89 min   Eng 

Gavin Hood, VK/VS 2019, 112 min      Eng gespr

The Invisible Life of 
Eurídice Gusmão

Official Secrets
Karim Aïnouz, BR/D 2019, 139 min  Port/Grie gespr


