
Just 6.5 BoZ    zo 11 (18.45), di 13 jul
Rsd    wo 14 jul

Saeed Roustayi, IR 2019, 135 min      Farsi gespr

Ook in Iran zijn drugs een groot probleem, hoe streng 
de straffen op het in bezit ervan hebben er ook zijn. De 
titel Just 6.5 slaat op het geschatte aantal gebruikers 
in het land: ‘slechts’ zeseneenhalf miljoen. Via deze 
overal bekroonde en bejubelde thriller worden we 
ondergedompeld in de rauwe onderwereld van de 
drugsmaffia en die van de politie. De getergde 
rechercheur Samad (Payman Maadi) is op zoek naar 
drugsbaas Nasser Khakzad. Beetje bij beetje krijgt hij 
oog voor de achtergrond van de mensen in de 
drugshandel en de reden waarom ze van het rechte 
pad gaan: pure armoede. Een indrukwekkende film die 
je gezien moet hebben.

Der Fall Collini

BoZ    zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 jun 2021
Rsd    do 10, zo 13, wo 16 jun
E-L     zo 13, wo 16 jun

De eerste film van 2021 is de overtuigende 
scheurkaartjeswinnaar van vorig jaar: 
Der Fall Collini. 
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. 

Welkom terug!

Marco Kreuzpaintner, D 2019, 123 min         Du/It gespr
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BoZ    zo 27 (11.15) jun

BoZ    zo 13 (11.15 en 18.45), ma 14, di 15 jun 2021
Rsd    do 10, zo 13, wo 16 jun
E-L     zo 13, wo 16 jun

BoZ    zo 20 (11.15), di 22 jun
Rsd    do 17, zo 20, wo 23 jun
E-L     zo 20, wo 23 jun

BoZ    zo 20 (18.45), ma 21 juni
Rsd    wo 23 jun

BoZ    zo 27 (18.45), ma 28, di 29 jun
Rsd    do 24, zo 27, wo 30 jun
E-L     zo 27, wo 30 jun

BoZ    zo 4 (18.45), ma 5 julR
Rsd    wo 7 jul

Shirley
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BoZ    zo 4 (11.15), di 6 jul
Rsd    do 1, zo 4 jul
E-L     zo 4, wo 7 jul

BoZ    zo 11 (11.45), ma 12 julR
Rsd    do 8, zo 11 jul
E-L     zo 11, wo 14 jul

Just 6.5

BoZ    zo 11 (11.45), ma 12 jul
Rsd    do 8, zo 11 jul
E-L     zo 11, wo 14 jul

Drie Parijse agenten brengen Asomidin Tohirov, een 
asielzoeker uit Tadzjikistan, naar vliegveld Charles de 
Gaulle. Vandaar wordt hij het land uitgezet. De 
agenten hebben het geen van allen gemakkelijk in 
het leven, zowel op het werk als privé. Dan realiseren 
ze zich dat Tohirov, de angstige man op de 
achterbank, hoogstwaarschijnlijk een nog minder 
aangenaam lot te wachten staat, als hij aankomt in 
zijn land van herkomst. 
Morele dilemma’s te over in dit door schitterend 
acteerwerk van Omar Sy (Intouchables), Virginie 
Efira, Grégory Gadebois en Payman Maadi (Just 6.5) 
gedragen sociale drama.  

Anne Fontaine, FR 2020, 98 min          Fra gespr

Police

BoZ    zo 11 (18.45), di 13 jul
Rsd    wo 14 jul

Kom hier dat ik u kus

Son-Mother



De verfilming van de bestseller van Griet Op de 
Beeck, over Mona, een vrouw die het iedereen naar 
de zin maakt en zichzelf altijd op de tweede plaats 
zet. Het is een patroon dat zijn oorsprong vindt in 
haar jeugd. Als ze negen is overlijdt haar moeder 
bij een auto-ongeluk. Al snel heeft haar vader een 
vriendin, die zich dominant opstelt als vervangend 
moeder. Mona doet er alles aan om te voorkomen 
dat het gezin uit elkaar valt. 
De makers hebben een achtergrond in de 
documentairefilm (Ne me quitte pas). Dat is te 
merken aan het spontane, levensechte spel. 

Kom hier dat ik u kus BoZ    zo 20 (11.15), di 22 jun
Rsd    do 17, zo 20, wo 23 jun
E-L     zo 20, wo 23 jun
Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden, 
B/NL 2019, 100 min          Ned gespr

BoZ    zo 20 (18.45), ma 21 juni
Rsd    wo 23 junShirley

BoZ    zo 27 (18.45), ma 28, di 29 jun
Rsd    do 24, zo 27, wo 30 jun
E-L     zo 27, wo 30 jun

BoZ    zo 27 (11.15) jun

Een militaire basis in Engeland, de soldaten zijn op 
missie in Afghanistan.
Om de onzekerheid van het wachten wat te 
verlichten, richt de door de wol geverfde 
commandantsvrouw Kate (Kirstin Scott Thomas) een 
koor op met de achtergebleven dames. Niet iedereen 
is het eens met haar strakke discipline. De 
soldatenvrouwen zijn veel meer van een geintje en 
een wijntje dan van de toonladders. Een confrontatie 
kan niet uitblijven. 
Deze op feiten gebaseerde feelgoodkomedie van 
The Full Monty-regisseur Peter Cattaneo leek ons het 
juiste recept voor deze tijd.

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, 
deze ochtend alsnog bij ons in Bergen op Zoom, 
nadat een eerder geplande voorstelling wegens 
Corona niet kon doorgaan. De maker zal er zelf bij 
zijn om de productie toe te lichten. 
Koop snel uw kaartjes.

Ronald Faber, NL 2019, 50 min        Ned gespr

De levende delta

The Singing Club 

Vol verwachting arriveert het jonge stel Rose en Fred 
in het universiteitsstadje waar Fred assistent kan 
worden van de beroemde literatuurcriticus professor 
Stanley Hyman. Nog beroemder is zijn vrouw Shirley 
Jackson (Elizabeth Moss), briljant horrorschrijfster, 
maar met een vreselijk karakter en schijnbaar levend 
op de rand van waanzin. Het voelt als een eer als 
Rose en Fred mogen intrekken bij het echtpaar, 
maar algauw raken de twee verstrikt in de mentale 
oorlog die in huize Hyman woedt. Zijn ze tegen dit 
geweld opgewassen of worden ze slachtoffer van 
een creatief proces?
Elizabeth Moss is op haar best in deze bijzondere en 
intrigerende film.

Peter Cattaneo, VK 2019, 112 min        Eng gespr

BoZ    zo 4 (11.15), di 6 jul
Rsd    do 1, zo 4 jul
E-L     zo 4, wo 7 julHope

BoZ    zo 4 (11.15), ma 5 jul
Rsd    wo 7 julSon-Mother

Net als Anja denkt een nieuwe start te kunnen maken 
na longkanker te hebben gehad, krijgt ze een nieuwe 
klap: er zijn uitzaaiingen naar de hersenen gevonden 
en ditmaal is de kans op genezing miniem. Onder 
invloed van zware medicijnen en met de dood voor 
ogen, raakt ze in een emotionele achtbaan. Binnen 
haar verkilde huwelijk lukt het niet meer de schone 
schijn op te houden. 
Wars van sentimentaliteit en daardoor extra 
indrukwekkend verfilmde Maria Sødahl dit 
waargebeurde verhaal. 

Maria Sødahl, N/S 2019, 130 min        Noors/Zweeds gespr

Zelfs al werkt de jonge weduwe Leila de klok rond, 
nog lukt het niet fatsoenlijk in haar levensonderhoud 
te voorzien. Ze heeft de zorg voor peuter Munez en 
de twaalfjarige Amir. Door de economische 
sancties tegen Iran dreigt ze haar baan te verliezen. 
Als buschauffeur Kazem haar een aanzoek doet, 
moet ze haast wel ja zeggen om financieel te kunnen 
overleven. Dit betekent wel dat ze afscheid moet 
nemen van Amir. Kazem heeft namelijk een dochter 
van dezelfde leeftijd en zonder bloedband mogen die 
twee niet onder een dak. Een verschrikkelijke keuze 
voor moeder en zoon.

Mahnaz Mohammadi, IR/CZ 2019, 102 min        Farsi gespr

Josephine Decker, VS 2020, 107 min                  Eng gespr


