La vérité

BoZ
Rsd
E-L

zo 30 (11.15 en 18.45), ma 31 aug, di 1 sep
do 27, zo 30 aug, wo 2 sep
zo 30 aug, wo 2 sep

Hirokazu Kore-eda, FR 2019, 106 min Fra/Eng gespr
La vérité, de waarheid, dat is de titel die de
legendarische en nog altijd populaire actrice
Fabienne (Catherine Deneuve) geeft aan haar
autobiografie. Haar dochter Lumir (Juliette Binoche),
een scenarioschrijfster, komt met haar man (Ethan
Hawke) en dochter uit Amerika is over voor de
presentatie van het boek. Daarin beschrijft Fabienne
zichzelf als liefdevol moeder. Een beeld dat Lumir
totaal niet herkent. Maar ach, legt Fabienne uit, de
waarheid vertellen, dat is toch veel te saai. En wat is
waar? Luc, haar trouwe assistent en rots in de
branding, is al helemaal niet blij. Hij wordt niet één
keer genoemd in het boek. Als hij woedend opstapt
moet Lumir hem vervangen.
De Japanse meesterfilmer Hirokazu Kore-eda (Like
Father, Like Son, Our Little Sister, I Wish, Shoplifters)
maakte voor het eerst een film in het buitenland. Het
resultaat is erg Frans, maar past ook perfect in zijn
oeuvre van intiem persoonlijke familiedrama’s.

programma augustus 2020
BoZ
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do 30 jul
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BoZ
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Parasite
Proxima

Parasite

Bong Joon-ho, KOR 2019, 132 min

De Kims leiden een uitzichtloos bestaan in een
stinkend souterrain in Seoul. 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 regelen, 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. Met de nadruk op ‘lijkt’.

A White, White Day

BoZ
Rsd
E-L

zo 23 (11.15 en 18.45), ma 24, di 25 augR
do 20, zo 23, wo 26 aug
zo 23, wo 26 aug
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De beentjes van
Sint-Hildegard
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La vérité

aanvang 20.30 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

Kor gespr

De film die dit jaar alle belangrijke filmprijzen won,
waaronder de belangrijkste Oscars en de Gouden
Palm in Cannes, verdient een hervertoning.

BoZ
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E-L

zo 2 (11.15), ma 3 aug
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Proxima

BoZ
Rsd
E-L

zo 9 (11.15), ma 10 aug
do 6 aug
wo 12 aug

Alice Winocour, FR/D 2019, 107 min Fra/Eng/Dui/Rus gespr

A White, White Day

Sommige beroepen zijn lastig te combineren met de
zorg voor kinderen, en daar een van is astronaut.
Ondanks dat moeders vaak een groter aandeel van de
zorg op zich nemen dan vaders zijn er in de
geschiedenis van de ruimtevaart al heel wat moeders
geweest die de aardbodem verlieten. Proxima is een
ode aan hen.

BoZ zo 16 (11.15), ma 17 aug
Rsd do 13 aug
E-L wo 19 aug
Hlynur Palmason, IS/DK/SE 2019, 109 min

IJsl gespr

Bij een auto-ongeluk op een stille weg komt de vrouw
van Ingimundur om het leven. Een harde klap voor
de IJslandse politieagent. Hij gaat op langdurig verlof
en bijt zich vast in de bouw van een huis voor zijn
dochter. Voor zijn kleindochter wordt hij oppas-opa.
Genoeg omhanden, zou je zeggen, maar het
alleen-zijn gaat hem niet goed af. Terugdenkend aan
zijn vrouw begint hij stilaan te vermoeden dat ze een
buitenechtelijke relatie had. Zijn verdriet en woede
daarover worden een obsessie en drijven hem tot het
uiterste.

Sarah (Hannah Green) is een alleenstaande Franse
moeder van een angstige dochter. Ze wordt
verscheurd tussen de band met haar dochter en de
passie voor haar werk. In Rusland traint ze zich, ter
voorbereiding van een ruimtetocht, vol overgave suf
met haar mannelijke mede-kosmonauten. Tegelijk
probeert ze contact te houden met haar dochter, die
tijdelijk bij haar Duitse ex woont.

Dit indrukwekkende drama in de weerbarstige
IJslandse natuur beviel ons zeer. De knoestige
vertolking (hoofdrolspeler Ingvar Sigurdsson viel in
de prijzen bij de palmen in Cannes en de European
Film Awards), de prachtige muziek en natuurlijk
IJsland zelf; allemaal redenen om deze film niet te
missen.

De beentjes van
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zo 23, wo 26 aug

Johan Nijenhuis, NL 2019, 103 min

Ned 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?

