System Crasher

BoZ
Rsd
E-L

zo 19 (11.15), di 21 apr
do 16, zo 19 apr
zo 19, wo 22 apr

Nora Fingscheidt, DU 2019, 118 min
Dui gespr
Benni, ze is nog geen tien, maar een gevaar voor
zichzelf en anderen. Te jong voor een instelling, te
agressief voor een woongroep of pleeggezin. Dit
tot wanhoop van de altijd loyale maatschappelijk
werkster mevrouw Bafané, die blijft proberen voor het
getraumatiseerde en naar genegenheid smachtende
meisje een vaste plek te vinden. Dan stelt de jonge
anti-agressiecoach Micha voor een paar weken met
Benni in een afgelegen blokhut in het bos door te
brengen. De jeugdzorg geeft toestemming. Misschien
brengt dit wat rust in het hoofd van het kind.
System Crasher is een aanklacht tegen de falende
jeugdhulp. De film won een Zilveren Beer op het
Filmfestival van Berlijn. Waarschijnlijk blijft u na
afloop nog even beduusd zitten.

Les Misérables

BoZ
Rsd

zo 19 (18.45), ma 20 apr
wo 22 apr

Ladj Ly, FR 2019, 104 min 		
Fra gespr
Agent Stéphane Ruiz is het rustige Cherbourg
gewend, maar om na zijn scheiding dicht bij zijn
zoon te kunnen zijn laat hij zich overplaatsen naar
Parijs. Zijn nieuwe wijk, het 93e arrondissement
Montfermeil, was ooit het decor van Victor Hugo’s
beroemde roman. De wijk is er nog steeds de plek
voor “miserabelen”. Al direct op zijn eerste werkdag
komt Stéphane er achter dat het gebied is opgedeeld
tussen verschillende bendes, dat de politie haar
onschuld er allang verloren heeft en dat de situatie
uiterst explosief is. Een gestolen leeuwenwelp doet
de vlam in de pan slaan.
Ladj Ly groeide op in zo’n banlieue waar armoede, geweld, werkloosheid, racisme en brutaliteiten
door, maar ook tegen de politie aan de orde van de
dag zijn. Zijn film is een signaal aan de politiek om
niet langer weg te kijken. Een Oscarnominatie, een
Golden Globe én de grote juryprijs in Cannes zijn de
voorlopige oogst.

Little Women

BoZ
Rsd
E-L

zo 22 (11.15 en 18.45), ma 23, di 24 mrt 2020
do 19, zo 22, wo 25 mrt
zo 22, wo 25 mrt

BoZ
Rsd
E-L

zo 29 (11.15), di 31 mrt
do 26, zo 29 mrt
zo 29 mrt, wo 1 apr

BoZ
Rsd

zo 29 (18.45), ma 30 mrt
wo 1 apr

BoZ
Rsd
E-L

zo 5 (11.15), di 7 apr
zo 5, ma 6 apr
zo 5, wo 8 apr

BoZ
Rsd

zo 5 (18.45), ma 6 apr
wo 8 apr

BoZ
Rsd
E-L

ma 13 (11.15), di 14 apr
do 9, ma 13 (11.15) apr
ma 13 (11.15), wo 15 apr

BoZ
Rsd

zo 12 (18.45), ma 13 apr
wo 15 apr

BoZ
Rsd
E-L

zo 19 (11.15), di 21 aprR
do 16, zo 19 apr
zo 19, wo 22 apr

BoZ
Rsd

zo 19 (18.45), ma 20 aprR
wo 22 apr

Little Women
Honeyland
Little Joe

Dark Waters
Muidhond

Greta Gerwig, VS 2019, 135 min

Eng/Fr gespr

Concord, Massachusetts, de nadagen van de
Amerikaanse Burgeroorlog. In het gezin March
staat moeder Marmee (Laura Dern) grotendeels
alleen voor de opvoeding van haar vier dochters.
Vader March zit in het leger. Elk dubbeltje moet
worden omgedraaid, maar het warme gezinsleven
maakt dit meer dan goed.
Het zo geliefde 150 jaar oude boek over de
vier zussen March, die elk hun eigen levenspad
kiezen, werd al diverse malen verfilmd. Greta
Gerwig laat deze frisse versie bruisen van
energie en levenslust. Dit krijgt ze voor elkaar
door inventieve tijdsprongen te maken en de
ontstaansgeschiedenis van de roman in het
verhaal te verweven.
En met sterren als Saoirse Ronan, Emma
Watson, Meryl Streep en Timothy Chalamet is het
natuurlijk helemaal genieten.
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BoZ
Rsd
E-L

zo 22 (11.15 en 18.45), ma 23, di 24 mrt 2020
do 19, zo 22, wo 25 mrt
zo 22, wo 25 mrt		

Honeyland

Little Joe

Dark Waters

BoZ
Rsd
E-L

zo 29 (11.15), di 31 mrt
do 26, zo 29, mrt
zo 29 mrt, wo 1 apr

Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska
Noord-Macedonië 2019, 87 min
Turks gespr
“Neem de helft van de honing, en laat de andere helft
voor de bijen”. Dat is de gouden stelregel van Hatidze
als ze de wilde bijenkolonies langs gaat in de bergen
van Noord-Macedonië. Ze woont met haar zieke
moeder in een primitief huisje, ver van de bewoonde
wereld. De honing verkoopt ze op een marktje op zo’n
vier uur lopen. Als er pal naast haar een rumoerige familie neerstrijkt met een oude caravan, zeven
onhandelbare kinderen en een kudde koeien, wordt
alles anders.
Deze schitterend gefilmde en alom bejubelde
documentaire heeft een universele zeggingskracht
doordat hij laat zien hoe kwetsbaar het evenwicht
tussen de mens en de natuur is.
BoZ
Rsd

zo 29 (18.45), ma 30 mrt
wo 1 apr

Jessica Hausner, VK 2019, 106 min
Eng gespr
Alice, een alleenstaande moeder, is een toegewijde
wetenschapper bij een bedrijf dat nieuwe
plantensoorten kweekt. Ze heeft een bijzondere
bloem ontwikkeld, die iedereen die de geur ervan
opsnuift blijvend gelukkig maakt. Tegen de
bedrijfsregels in neemt Alice een exemplaar mee
naar huis als cadeau voor haar zoon Joe. Ze noemt
de plant ‘Little Joe’. Pas daarna komt de vraag op of
de werking van de plant wel zo gewenst is.
De Oostenrijkse filmmaakster Jessica Hausner
(Lourdes) liet zich in haar eerste Engelstalige film
inspireren door horrorklassieker The Invasion of the
Body Snatchers. Little Joe ziet er totaal niet uit als
een horrorfilm, maar kruipt wel net zo onder de huid.
BoZ
Rsd
E-L

zo 5 (11,15), di 7 apr
zo 5, ma 6 apr
zo 5, wo 8 apr

Todd Haynes, VS 2019, 126 min
Eng gespr
Het waargebeurde verhaal van advocaat Robert
Bilott (Mark Ruffalo), die in 1998 werd benaderd
door een veehouder uit zijn geboortestreek in West
Virginia. De koeien van de boer gingen dood na het
drinken uit een kreek waarin het chemisch bedrijf
DuPont afval loosde. Onderzoek wees uit dat het
ging om de stof C8, die onder andere gebruikt wordt
in de baklaag van pannen. Het is een van de PFAS,
de kankerverwekkende stoffen waarover onlangs
ook in ons land veel te doen was. Bilott gaat de strijd
tegen het megaconcern met volle overgave aan, en
betaalt daarvoor een hoge prijs.
Een actuele, indrukwekkende en extreem relevante
film, die gezien moet worden.

Muidhond

De beentjes van Sint-Hildegard

BoZ
Rsd

zo 5 (18.45), ma 6 apr
wo 8 apr

Patrice Toye, BE/NL 2019, 99 min
Ned gespr
De verfilming van de gelijknamige roman van Inge
Schilperoord over Jonathan, een jonge man met
pedofiele neigingen. Wegens gebrek aan bewijs
wordt Jonathan vrijgelaten uit de gevangenis. Nadat
hij weer bij zijn moeder is ingetrokken, probeert hij
zich vol goede bedoelingen strikt aan de hem
aangeleerde regels te houden. Dat wordt sterk bemoeilijkt door de aanwezigheid van een buurmeisje,
dat de dag in haar eentje moet zien door te komen
terwijl haar moeder aan het werk is.
Het acteerwerk van Tijmen Govaerts draagt sterk
bij aan het indringende effect van deze subtiele,
genuanceerde film, die de publieksprijs won bij het
Filmfestival van Gent
BoZ
Rsd
E-L

ma 13 (11.15), di 14 apr
do 9, ma 13 (11.15) apr
ma 13 (11.15) , wo 15 apr

Johan Nijenhuis, NL 2019, 103 min

Twents gespr

De enorm populaire Twentse tragikomedie met
Herman Finkers en Johanna ter Steege mag niet in
ons programma ontbreken. Nadat hij zich een
huwelijk van vijfendertig jaar betutteling door zijn
vrouw Gemma heeft laten aanleunen, gaan bij Jan
de ogen open. Aanleiding is het overlijden van zijn
schoonvader. In een poging meer ruimte te krijgen
maakt Jan rare sprongen. Dochter Liesbeth herkent
veel van haar ouders in haar eigen relatie met haar
jaloerse vriend. Vader en dochter nemen allebei hun
partner onder de loep, waarbij de vraag rijst: hoeveel
liefde is te veel liefde?

Au nom de la terre

BoZ
Rsd

zo 12 (18.45), ma 13 apr
wo 15 apr

Edouard Bergeon, BE 2019, 103 min
Fra gespr
Het leven lacht Pierre Jarjeau (Guillaume Canet,
Le grand bain) toe. Na een avontuur als cowboy in
Wyoming keert hij naar huis terug, klaar om met zijn
verloofde Claire (Veerle Baetens, The Broken Circle
Breakdown) het boerenbedrijf van zijn ouders over te
nemen. Twintig jaar later is de boerderij een stuk
groter geworden, net als het gezin, maar staat het
water Pierre aan de lippen. Au nom de la terre is een
intiem familiedrama over een worstelend boerengezin
dat zich staande probeert te houden in een tijd waarin
landbouwdiscussies hoog oplaaien. De film is ook een
zeer persoonlijk verhaal van debuterend regisseur
Edouard Bergeon, die Au nom de la terre als
eerbetoon aan zijn vader maakte; een bevlogen boer
die tientallen jaren vocht voor zijn bestaan en daar
een hoge prijs voor betaalde.

