Bacurau

BoZ
Rsd

zo 27 (18.45), ma 28 sep
wo 30 sep

We leven in een extreem verdeelde wereld, waar
in hoog tempo veel kapot gaat. Brazilië illustreert
dat perfect. Bacurau geeft op een originele manier
uitdrukking aan de woede hierover.
Als Teresa voor een begrafenis terugkeert naar haar
geboortedorp Bucarau, verdwijnt het dorp plotseling
van de navigatiesystemen. Bellen gaat ook niet meer.
Snel daarna vindt er een invasie plaats door een
bende schietgrage toeristen en loopt de boel totaal
uit de hand.
Deze extreem actuele cocktail van stijlen, met
western, politiek en sociaal drama en de nodige
spannende actie, werd in eigen land een enorm
succes en won de Juryprijs in Cannes.

Der Fall Collini

La Odisea

A Perfectly Normal
Family

Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, BR/F 2019,
130 min 			
Port/Eng gespr

BoZ
Rsd
E-L

zo 4 (11.15), di 6 okt
do 1, zo 4 okt
wo 7 okt

Marco Kreuzpaintner, D 2019, 123 min
			
Dui/Ital gespr
De jonge advocaat Caspar Leinen krijgt zijn eerste
grote zaak: de verdediging van Fabrizio Collini,
verdacht van moord op een bekende industrieel.
Leinen neemt de zaak aan voordat hij erachter komt
dat hij het slachtoffer goed kent. Zijn cliënt wil niets,
maar dan ook niets loslaten. De verdediging lijkt
hopeloos en is bovendien niet bevorderlijk voor zijn
privéleven. Als de advocaat te langen leste op zoek
gaat naar bekenden van Collini om meer over de
verdachte te weten te komen, stuit hij op een
dramatische gebeurtenis uit het verleden.
BoZ
Rsd

zo 4 (18.45), ma 5 okt
wo 7 okt

Sebastián Borensztein, AR/ES 2019, 116 min
				 Spa gespr
Mooie plannen voor een coöperatie hebben ze, Lidia
en Firmín. Samen met dorpsgenoten leggen ze geld
in om hun droom te verwezenlijken: de aankoop van
een leegstaande graansilo. Zo zal de
werkgelegenheid in hun dorp Alsina weer aantrekken.
Helaas, de bijeengeharkte harde dollars verdwijnen
door de truc van een bankier en zijn advocaat. De
gedesillusioneerde “sukkels” zweren wraak en
plannen een tegenaanval.
Een Argentijnse Ocean’s Eleven noemen de
recensenten deze film ook wel en er is zeker veel te
genieten in deze maatschappijkritische komedie met
Argentinië’s topacteurs. Bij de Oscars wordt op zijn
minst een nominatie verwacht.
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do 3, zo 6 sep
wo 9 sep

A Perfectly Normal Family
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BoZ
Rsd
E-L

zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 sep
do 10, zo 13, wo 16 sep
wo 16 sep

BoZ
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do 17, zo 20, wo 23 sep
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17 - 20 sep

BoZ
Rsd
E-L

zo 27 (11.15), di 29 sep
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God Exists,
Her Name Is Petrunya

Les
plus belles années d’une vie
Stamping Ground

Malou Reymann, DK 2020, 97 min
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De gespr

De jonge filmmaakster Malou Reymann verraste
bij het IFFR met haar debuut, dat gebaseerd is op
haar eigen jeugdervaringen. Ze won niet alleen
de Big Screen Award, haar film was ook een
publieksfavoriet op het festival.
De gevoelige puber Emma lijkt in een volkomen
normaal gezin op te groeien tot haar ouders
vertellen dat ze uit elkaar gaan. De scheiding
blijkt alles te maken te hebben met de wens van
vader Thomas om voortaan als vrouw door het
leven te gaan. Emma heeft er veel moeite mee
en de ooit zo goede band met haar vader raakt
verstoord. Na een tijdje uit beeld te zijn geweest,
keert Thomas terug als Agnete. Dat is wennen!
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Teona Strugar Mitevska, N-Mk/B/F/HR/SI 2019, 100 min
			
Macedonisch gespr

Afgestudeerd aan de universiteit, maar een baan op
haar niveau, sowieso een baan, daar is in
Noord-Macedonië moeilijk aan te komen, zeker niet voor
Petrunya. Na weer een kansloos sollicitatiegesprek duikt
ze uit balorigheid mee naar de jaarlijkse kruiswerping,
een religieuze traditie. Degene die als eerste het van de
brug geworpen kruis te pakken krijgt wacht voorspoed
en geluk. Het is echter niet de bedoeling dat een vrouw
deelneemt. Als Petrunya het kruis bemachtigt en ermee
wegvlucht zijn de mannen furieus. Een ware klopjacht
volgt. Maar Petrunya raakt steeds onverzettelijker.
Deze zwarte komedie, gebaseerd op een ware
gebeurtenis, maar ook gebruikt als metafoor voor het
land Noord-Macedonië, won al her en der prijzen op
diverse festivals.
BoZ
Rsd
E-L

zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 sep
do 10, zo 13, wo 16 sep
wo 16 sep

Claude Lelouch, F 2019, 90 min 		

Vier dagen lang is Cinema Kiek in de Pot een satelliet
van Film by the Sea, het bekende festival voor film en
literatuur dat normaal in Vlissingen plaatsvindt. Dat
betekent dat we donderdag 17, vrijdag 18, zaterdag
19 en zondag 20 september een groot aantal nieuwe,
nog niet uitgebrachte films zullen vertonen.

Fra gespr

Jean-Louis (Trintignant) verblijft in een
verzorgingstehuis. Teruggetrokken in steeds waziger
herinneringen gaat hij achteruit. Zijn zoon maakt zich
dusdanig zorgen dat hij Anne (Anouk Aimée), een
oude liefde, vraagt vader te bezoeken. Jean-Louis
herkent Anne niet meteen, maar haar aanwezigheid
is wel een schot in de roos. Hij wordt weer de
charmeur die op avontuur wil.
U hoeft Un homme et une femme uit 1966 echt niet
gezien te hebben om buitengewoon te kunnen
genieten van het “vervolg”. De twee tachtigers zetten
u nog steeds in vuur en vlam.

Stamping Ground

17 - 20 sep

BoZ
Rsd
E-L

ma 21, di 22 sep
do 17, zo 20, wo 23 sep
wo 23 sep

George Sluizer, Hans Jürgen Pohland, NL 1971, 92 min
			
Eng gespr

In samenwerking met de organisatie achter het
Blommenkinders festival bieden we u de
gelegenheid dit jaar toch nog een popfestival mee te
maken. En wat voor een. Vijftig jaar geleden, eind juni
1970, vond het legendarische Holland Pop Festival
plaats, in het Rotterdamse Kralingse Bos, als het
‘Nederlandse antwoord op Woodstock’. Tussen de
tachtig- en honderdduizend bezoekers genoten zonder
mondkapjes van onder meer Santana, The Byrds,
Jefferson Airplane en Pink Floyd. En van de bijzondere
sfeer natuurlijk. De beelden van later beroemd geworden
cameramensen als Theo van de Sande en Jan de Bont
werden, bij gelegenheid van het jubileum, gerestaureerd
en opnieuw gemonteerd. Resultaat is een uniek, prachtig
nostalgisch tijdsdocument.

Houd u onze website in de gaten voor de titels, de
kaartverkoop en de vertoningstijden.

Adam
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zo 27 (11.15), di 29 sep
do 24, zo 27 sep
wo 30 sep

Maryam Touzani, MA 2019, 97 min

Arab gespr

Samia, alleen en hoogzwanger, zoekt in Casablanca
naar een plek om te overnachten. Na veel
afwijzingen wordt ze uiteindelijk binnengelaten door
weduwe Alba, die in haar eentje een bakkerij runt.
Daarnaast zorgt ze voor haar dochter Warda. Ze
houdt Samia lang stug op afstand, maar geleidelijk
ontstaat er een band tussen de vrouwen. Samia blijkt
erg goed in het bakken van ‘rziza’, een soort
draderige pannenkoeken, en gaat Warda helpen in
haar zaak, in afwachting van de bevalling.
Deze sfeervolle debuutfilm, gebaseerd op een
jeugdherinnering van de filmmaakster, is een subtiel
statement tegen het patriarchale systeem van haar
land.

