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Emma

BoZ    zo 5 (11.15 en 18.45), ma 6, di7 jul
Rsd    do 2, wo 8 jul
E-L     wo 8 jul  

Emma Woodhouse is jong, modebewust, 
zelfverzekerd en onafhankelijk. Allemaal erg 
hedendaagse kwalificaties. Dat lijkt tegenstrijdig, 
want ze is de hoofdpersoon uit het boek Emma 
van Jane Austen, uit 1815. Filmmaakster Autumn 
de Wilde bewerkte deze klassieker tot een 
humoristisch en fris romantisch kostuumdrama, 
waarin ze laat zien hoe actueel de door Jane 
Austen gecreëerde personages nog altijd zijn.

Emma is er dol op mensen aan elkaar te 
koppelen. De gevolgen van haar manipulaties 
zijn soms anders dan bedoeld. Gevaar van het 
intensief met andermans geluk bezig zijn, is dat 
ze zomaar, zonder erg, haar eigen kansen in de 
liefde dreigt te verspelen

Autumn de Wilde, VK, 125 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 

LOCATIES 
Cinema Kiek in de Pot, BoZ: Burg. v.d.Laarstr 25  
City Roosendaal: Brugstr 48                                    
Cine-Service Etten Leur: Binnentuin 2                
kaartverkoop:  www.c-cinemas.nl of aan de kassa
POSTADRES: Azurietdijk 31, 4706 BL Roosendaal
info@cinemaparadiso.nl

www.cinemaparadiso.nl

BoZ    zo 5 (11.15 en 18.45), ma 6, di 7 jul
Rsd    do 2, wo 8 jul
E-L     wo 8 jul

BoZ    zo 12 (11.15), ma 13 jul
Rsd    do 9 jul
E-L     wo 15 jul

BoZ    zo 26 (11.15), ma 27 julR
Rsd    do 23 jul
E-L     wo 29 jul

Emma

Dark Waters

Mi vida

Hors normes

BoZ    zo 19 (11.15), ma 20 jul
Rsd    do 16 jul
E-L     wo 22 jul

BoZ    zo 26 (11.15), ma 27 jul
Rsd    do 23 jul
E-L     wo 29 julHors normes
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 kin-
deren die nergens terecht kunnen. Zijn goede vriend 
Malek leidt jongeren uit moeilijke buurten op tot bege-
leiders 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.

Wegens succes vertonen we deze film graag nog 
een keer.
.

Olivier Nakache, Éric Toledano, FR 2019, 
            114 min Fr gespr
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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 anti-aan-
baklaag van pannen. Het is een van de PFAS, de 
kankerverwekkende stoffen waarover ook in ons land 
veel te doen was voor Corona alle aandacht opeiste. 
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 echt gezien moet worden.

Dark Waters BoZ    zo 12 (11.15), ma 13 jul
Rsd    do 9 jul
E-L     wo 15 jul
Todd Hayes, VS, 126 min                          Eng gespr

Mi vida BoZ    zo 19 (11.15), ma 20 jul
Rsd    do 16 jul
E-L     wo 22 jul

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. And-
rea 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.

Norbert ter Hall, NL, 88 min       Ned/Spa/Eng gespr 


