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For Sama BoZ    zo 15 (18.45), ma 16 mrt
Rsd    wo 18 mrt

Waad Al-Kateab, VK/SY 2019, 100 min   Ar/Eng gespr 
Baby Sama wordt in 2016 geboren in een 
noodhospitaal in Aleppo. Daar groeit ze op: haar 
vader is er arts, haar moeder schuilt er en filmt om 
de wereld getuige te laten zijn van de 
oorlogsmisdaden die Assad pleegt. Ziekenhuizen 
worden met opzet gebombardeerd. De inslaande 
bommen en het voortdurende luchtalarm doen de 
peuter niets. Ze is het gewend. De beelden van de 
stroom gewonden die Waad vastlegt zijn 
hartverscheurend.
For Sama kreeg in Cannes de prijs voor de beste 
documentaire en maakte diepe indruk op het IDFA. 
Sommige films moeten gewoon gezien worden.

Hors normes

BoZ    zo 16 (11.15 en 18.45), ma 17, di 18 feb 
Rsd    do 13, vr 14 (14.00), zo 16, wo 19 feb
E-L     zo 16, wo 19 feb  

De makers van Intouchables bleven voor 
hun nieuwe film dicht bij huis. Hors normes 
(The Specials) vertelt het verhaal van twee 
vrienden. Bruno runt al meer dan twintig jaar een 
opvanghuis voor autistische kinderen die nergens 
terecht kunnen. Zijn goede vriend Malek leidt 
jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders 
van deze kinderen, als in een maatjesproject. 
Humoristische en confronterende situaties 
wisselen elkaar af en er ontstaan bijzondere 
vriendschappen. Problemen zijn er ook, want 
het initiatief past slecht in de bureaucratische 
structuren rondom de zorg.
Samen met Spirit in Roosendaal verzorgen we 
op vrijdagmiddag (14.00 u) een speciale extra 
voorstelling met sprekers. 

Eric Toledano en Olivier Nakache, 
FR 2019, 114 min       Fr 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 (18.45), ma 9 mrt
Rsd    wo 11 mrt

BoZ    zo 16 (11.15 en 18.45), ma 17, di 18 feb 2020
Rsd    do 13, vr 14 (14.00), zo 16, wo 19 feb
E-L     zo 16, wo 19 feb

BoZ    zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 feb
Rsd    do 20, zo 23, wo 26 feb
E-L     zo 23, wo 26 feb

BoZ    zo 1 (11.15), di 3 mrt
Rsd    do 27 feb,  zo 1 mrt
E-L     zo 1, wo 4 mrt

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

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

Hors normes  

Marriage Story

Knives Out

The Two Popes

The Peanut Butter Falcon

Jojo Rabbit

For Sama

1917 
BoZ    zo 15 (11.15), di 17 mrt
Rsd    do 12, zo 15 mrt
E-L     zo 15, wo 18 mrt

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

BoZ    zo 15 (11.15), di 17 mrt
Rsd    do 12, zo 15 mrt
E-L     zo 15, wo 18 mrt1917
Het prikkeldraad onderdoor, de met mijnen bezaaide 
modder van het niemandsland in en dan ver voorbij 
de vijandelijke linies een boodschap moeten 
afleveren die de redding kan betekenen voor een 
heel bataljon. Het betekent bijna zeker een 
doodvonnis voor de twee jonge Britse koeriers die 
de opdracht krijgen.
Sam Mendes baseerde zich op de verhalen van zijn 
grootvader die in de Eerste Wereldoorlog aan het 
front in Vlaanderen vocht. Alles opgenomen in lange 
shots waardoor je als kijker het gevoel krijgt er 
middenin te zitten. Dit is niet alleen maar een film, 
dit is een belevenis. 

Sam Mendes, VK/VS 2019, 119 min      Eng gespr

Jojo Rabbit BoZ    zo 8 (18.45), ma 9 mrt
Rsd    wo 11 mrt

De tienjarige Johannes is supernazi, maar bij de 
Hitlerjugend vinden ze het jochie een doetje. Gelukkig 
heeft hij in Adolf zelf een imaginaire vriend die hem troost 
en oppept. Als hij op zolder een Joodse indringster vindt 
kan hij zijn ware aard laten zien.
Als u de recensies een beetje gevolgd heeft, weet u dat 
de film voer voor discussie oplevert. 
Een hilarische productie over Hitler in vrolijke kleuren: 
het blijft apart. Regisseur Taiki Waititi noemt het 
nadrukkelijk een antihaatsatire, maar het is tegelijkertijd 
een echte feelgoodfilm. Winnaar van de publieksprijs in 
Toronto. 

Taika Waititi, CZ/NZ/VS 2019, 108 min Eng/Du gespr 



Wie heeft de beroemde en superrijke thrillerschrijver 
Harlan Thrombley (Christopher Plummer) in zijn 
studeerkamer vermoord tijdens een 
familiebijeenkomst? Politie-inspecteur Elliott raakt al 
snel het spoor bijster want iedereen is verdacht. 
Gelukkig is daar de onnavolgbare privédetective 
Benoit Blanc (Daniel Craig in een fantastische 
komische rol) die zijn messen slijpt en de op de 
erfenis beluste familieleden tot op het bot ontleedt. 
De moordenaar moet zich onder hen bevinden en hij 
of zij zal er niet mee wegkomen!
Knives Out is een vrolijke ode aan de boeken van 
Agatha Christie met een stoet van beroemde sterren 
die duidelijk pret heeft in het samenspel. De komedie 
heeft al geruime tijd in de gewone bioscoop gedraaid, 
maar omdat we de carnavalsvierders niet voor een 
moeilijke keus willen stellen, vertonen we hem met 
veel plezier ook bij Cinema Paradiso.

Knives Out BoZ    zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 feb
Rsd    do 20, zo 23, wo 26 feb
E-L     zo 23, wo 26 feb
Rian Johnson, VS 2019, 130 min        Eng/Sp gespr

BoZ    zo 1 (11,15), di 3 mrt
Rsd    do 27 feb,  zo 1 mrt
E-L     zo 1, wo 4 mrt
Noah Baumbach, VS 2019, 136 min     Eng gespr

Marriage Story
Het verhaal van een huwelijk, verteld door te laten 
zien hoe het uiteenvalt. Regisseur Noah Baumbach 
(Frances Ha) baseert zijn film grotendeels op zijn 
eigen scheiding van actrice Jennifer Jason Leigh. 
Baumbach neemt ruim de tijd om beide kanten van 
het verhaal te tonen, waarbij zowel drama als humor 
aandacht krijgen. Dit biedt hoofdrolspelers Adam 
Driver en Scarlett Johansson alle ruimte om het 
volledige spectrum van hun kunnen te laten zien. 
De film bevat bijrollen van Laura Dern, Alan Alda en 
Ray Liotta. Zowel Driver, Johansson als Dern zijn 
genomineerd voor een Golden Globe voor hun rol in 
deze film. 

Net als The Two Popes is Marriage Story al te zien 
op Netflix. Wij laten ons daar bij de filmkeuze niet 
door weerhouden: de mooiste films horen nu 
eenmaal op het grote doek gezien te worden.  

Paus is een functie die normaliter wordt uitgevoerd 
tot aan de dood. In 2013 brak Benedictus XVI 
(Joseph Ratzinger) met die traditie en trad af.
Onlangs bleek hoe lastig dat kan zijn: twee pausen 
met een verschillende mening, dit keer over het 
celibaat. 
The Two Popes schetst aan de hand van fictieve 
persoonlijke gesprekken tussen Benedictus en zijn
Argentijnse opvolger Jorge Mario Bergoglio, nu 
bekend als Franciscus, een beeld van de 
overdracht van de functie en van het leven in het 
Vaticaan. Via flashbacks wordt ook de geschiedenis 
van Bergoglio en zijn land getoond. 
Jonathan Pryce en Anthony Hopkins brengen op 
weergaloze wijze de contrasterende karakters van 
de pausen tot leven als mensen van vlees en bloed. 
Natuurlijk spelen de misbruikschandalen van 
geestelijken een cruciale rol in het verhaal. 
Visueel is het smullen van de prachtige interieurs van 
het pauselijk paleis. Door virtuoze digitale 
manipulatie lijkt de film opgenomen op de, in 
werkelijkheid niet toegankelijke, authentieke locaties.

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

The Peanut Butter Falcon BoZ    zo 8 (11.15), di 10 mrt
Rsd    do 5, zo 8 mrt
E-L     zo 8, wo 11 mrt

Zak (Zack Gottsagen) is een jonge man met het 
syndroom van Down. Hij heeft slechts één droom: hij 
wil professioneel worstelaar worden. Slechts gekleed 
in een grote witte onderbroek loopt hij weg uit het 
verpleeghuis waar hij woont, om zijn droom waar te 
maken. Op straffe van ontslag krijgt 
medewerkster van het tehuis Eleanor (Dakota 
Johnson) de opdracht Zak terug te halen. 
Ondertussen loopt Zak de getraumatiseerde Tyler 
(Shia LaBeouf) tegen het lijf, die ook op de vlucht is. 
Tyler wil een nieuw leven beginnen in Florida, en is 
best bereid Zak mee te nemen en af te zetten bij een 
sportschool. Hij is de enige die Zak serieus neemt. 

Resultaat is een heerlijke avonturenfilm.
Hartverwarmend maar nooit sentimenteel, en 
voorzien van een heerlijke soundtrack met 
Amerikaanse folk-traditionals.

Tyler Nilson, Michael Schwartz, VS 2019, 
93 min         Eng gespr

Fernando Meirelles. VK/IT/AR/VS 2019, 126 min   
                                            Eng/Sp/It gespr

The Two Popes


