
Miranda July is een uniek fenomeen in de 
Amerikaanse kunstwereld. Ze schrijft, acteert, 
regisseert en geeft performances, allemaal in een 
geheel eigen stijl. Haar absurdistische kijk op de 
wereld staat altijd centraal. Anders dan in haar 
eerdere films Me and You and Everyone We Know 
en The Future speelt ze zelf niet mee in het weer 
erg komische Kajillionaire, over een gezin dat zich 
specialiseert in oplichterij en diefstal. Als de perfect 
op elkaar ingestelde ouders en dochter iemand die 
ze toevallig tegenkomen laten meewerken aan hun 
nieuwe klus, verandert hun leven drastisch. 

The Personal History 
of David Copperfield

BoZ    zo 13 (18.45), ma 14 dec
Rsd    wo 16 dec

Miranda July, VS 2020, 105 min         Eng gespr

BoZ    zo 13 (11.15), di 15 dec
Rsd    do 10, zo 13 dec
E-L     zo 13, wo 16 dec

Armando Iannucci, VK/VS 2019, 119 min          Eng gespr

Door zijn wrede stiefvader uit huis gezet, belandt David 
Copperfield van het ene avontuur in het andere en 
ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het 
Victoriaanse Engeland, zoals zijn extravagante tante 
Betsy. Zijn reis leidt hem van vodden naar rijkdom en 
weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert 
zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd. 
The Personal History of David Copperfield is zowel 
tragisch als geestig. In de sterrencast o.a. Dev Patel, 
Tilda Swinton, Hugh Laurie en Ben Whishaw. Dat wordt 
genieten. Fijne feestdagen.

Der Fall Collini

BoZ    zo 15 (18.45), ma 16, di 17 nov 
Rsd    do 12, zo 15, wo 18 nov
E-L     zo 15, wo 18 nov

Een uitverkochte zaal en de hoogste score van 
het jaar. Voor ons alle reden om de film nog een 
keer terug te halen. 
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, maar 
komt er dan achter 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 Leinens 
privéleven. Als de advocaat ten 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. 

Marco Kreuzpaintner, D 2019, 123 min         Du/It gespr
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BoZ    zo 29 (11.15) nov, di 1 dec
Rsd    do 26, zo 29 nov
E-L     zo 29 nov, wo 2 dec

BoZ    zo 15 (18.45), ma 16, di 17 nov 2020
Rsd    do 12, zo 15, wo 18 nov
E-L     zo 15, wo 18 nov

BoZ    zo 15 (11.15) nov

BoZ    zo 22 (11.15), di 24 nov
Rsd    do 19, zo 22 nov
E-L     zo 22, wo 25 nov

BoZ    zo 22 (18.45), ma 23 nov
Rsd    wo 25 nov

BoZ    zo 6 (11.15), di 8 decR
Rsd    do 3 (15.30 en 20.30), zo 6 dec
E-L     zo 6, wo 9 dec

Der Fall Collini
  De levende delta

De beentjes 
van Sint-Hildegard

Lara
Un fils

Corpus Christi

Collective
BoZ    zo 29 (18.45), ma 30 nov
Rsd    wo 2 dec

Kajillionaire

BoZ    zo 6 (18.45), ma 7 decR
Rsd    wo 9 dec Été 85

BoZ    zo 6 (18.45), ma 7 dec
Rsd    wo 9 dec

De zestienjarige Alexis kijkt terug op de zomer aan 
de kust van Normandië. Als hij kapseist met zijn 
bootje wordt hij gered door de twee jaar oudere 
David. Het is de start van een bijzondere 
vriendschap. Er is iets tragisch gebeurd met David 
- wat, blijft lang onduidelijk. Alexis is opgepakt door 
de politie en moet zijn verhaal vertellen aan een 
maatschappelijk werker. Door zijn leraar Frans wordt 
Alexis, afkomstig uit een arbeidersmilieu, 
gestimuleerd zich te ontwikkelen als schrijver. 
Oorspronkelijk zou de film Été 84 heten, maar omdat 
het nummer In Between Days van The Cure, dat een 
belangrijke rol speelt, uit 1985 stamt, werd de titel 
aangepast.

François Ozon, FR 2020, 100 min                           Fr gespr

Été 85

BoZ    zo 13 (11.15), di 15 decR
Rsd    do 10, zo 13 dec
E-L     zo 13, wo 16 dec The Personal  

History of David Copperfield
BoZ    zo 13 (18.45), ma 14 decR
Rsd    wo 16 dec Kajillionaire



De Oosterschelde, zo dicht bij huis, maar onder water 
voor de meesten een onbekend gebied. Ronald Faber is 
er al jaren thuis als duiker en onderwaterfilmer. 
Honderden uren aan film verwerkte hij in een 
beeldschone documentaire waarin het leven in de delta 
een vol jaar rond gevolgd wordt. Afgelopen september 
op Film by the Sea, vanochtend bij ons, eenmalig in 
Bergen op Zoom. De maker zal er zelf bij zijn om de 
productie toe te lichten. 

Reserveren aanbevolen. 

De levende delta BoZ    zo 15 (11.15) nov

Ronald Faber, NL 2019, 50 min         Ned gespr

BoZ    zo 22 (11.15), di 24 nov
Rsd    do 19, zo 22 nov
E-L     zo 22, wo 25 nov

Johan Nijenhuis, NL 2019, 103 min        Ned gespr

De beentjes van
Sint-Hildegard

BoZ    zo 22 (18.45), ma 23 nov
Rsd    wo 25 nov

BoZ    zo 29 (11.15) nov, di 1 dec
Rsd    do 26, zo 29 nov
E-L     zo 29 nov, wo 2 dec

Lara’s zoon Viktor gaat een eigen compositie spelen 
op een pianorecital. Wat een gebeurtenis. En dat op 
de dag dat ze zestig wordt. Maar Lara is vervreemd 
van Viktor, door haar veeleisende opstelling. Was de 
bel niet gegaan, dan was ze vanochtend misschien 
wel uit het raam gesprongen. Zo troosteloos is haar 
bestaan. 
Nu besluit ze schoon schip te maken, een andere 
draai aan haar leven te geven én haar verleden 
onder ogen te zien. Ze gaat naar het concert en 
nodigt en passant Jan en alleman uit. 
Een prachtige film die al op talloze festivals prijzen 
won.

Een meeslepend familiedrama uit Tunesië, ten tijde 
van de Jasmijnrevolutie, zomer 2011. De westers 
ingestelde Fares gaat met zijn vrouw Meriem en 
elfjarige zoon Aziz zijn promotie vieren in het zuiden 
van het land. Dat moslimterroristen het land er niet 
veiliger op maken blijkt als Aziz in de auto geraakt 
wordt door een verdwaalde kogel. Een 
levertransparatie is nodig om Aziz te redden, maar 
religieuze praktijken en corruptie bemoeilijken een 
tijdige ingreep.  
De indrukwekkende, goed geacteerde film won veel 
prijzen en was een publieksfavoriet bij het laatste 
Filmfestival Rotterdam. 

Mehdi Barsoui, TN 2019, 95 min        Arab gespr

Un fils

Lara

Op veler verzoek nog één keer terug: de enorm 
populaire Twentse tragikomedie met Herman Finkers 
en Johanna ter Steege. 
Nadat hij vijfendertig jaar betutteling door zijn vrouw 
Gemma heeft ondergaan, 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?

Jan-Ole Gerster, DU 2019, 98 min          Du gespr

BoZ    zo 29 (18.45), ma 30 nov
Rsd    wo 2 decCollective

BoZ    zo 6 (11.15), di 8 dec
Rsd    do 3 (15.30 en 20.30), zo 6 dec
E-L     zo 6, wo 9 decCorpus Christi

Op speciaal verzoek vertonen we deze 
verontrustende documentaire uit Roemenië. Bij het 
maken van een verslag over de nasleep van een 
grote brand in nachtclub Colectiv in Boekarest, viel 
filmmaker Alexander Nanou iets op. Veel slachtoffers, 
verspreid over verschillende ziekenhuizen, overleden 
aan bacteriële infecties. Met journalist Catalin 
Tolontan ging Nanou onderzoek doen en stuitte op 
een verbluffend staaltje corruptie in de medische 
wereld. Ontsmettingsmiddelen werden sterk verdund 
toegepast, puur om geld in de zakken te kunnen 
steken. De werkelijkheid blijkt weer eens erger dan 
wat je in een fictief verhaal nog geloofwaardig zou 
vinden. 

Alexander Nanau, RO 2019, 109 min          Ro gespr

Na de jeugdgevangenis is de twintigjarige Daniel op 
weg naar zijn nieuwe werkplek: een houtzagerij waar 
jongens zoals hij worden begeleid. In het naburig 
dorpje zien ze hem voor priester aan, een droom die 
door zijn strafblad natuurlijk niet te verwezenlijken 
valt. Door toeval kan hij direct invallen. Zijn aanpak 
is onorthodox, maar werkt. Een tragedie die het dorp 
splijt, voelt hij zeer goed aan. Natuurlijk blijft voor 
Daniel de angst ontdekt te worden. Ook zijn verleden 
achtervolgt hem. 
Op donderdagmiddag hebben we een extra
voorstelling van deze Poolse, Oscargenomineerde 
film, in samenwerking met Spirit in Roosendaal. 

Jan Komasa, PL/FR 2019, 115 min     Pools gespr


