
Sweat BoZ    zo 10 (18.45), ma 11 okt
Rsd    wo 13 okt

Magnus von Horn, PL/SE 2020, 105 min     Pools gespr

Sylwia is een succesvol fitnessgoeroe en influencer: 
24/7 met haar hele hebben en houden op Instagram. 
Topsport, dat wel, maar ze kan er goed van leven 
en haar volgers vinden het allemaal fantastisch. De 
keerzijde van haar luxe bestaan is de eenzaamheid. 
Een schouder om op te leunen is ver weg en de 
relatie met haar moeder is ook niet best. Als dan 
ook nog een stalker haar pad kruist, breekt ze en 
plaatst ze een emotionele post op haar account. De 
gevolgen zijn groot.

Minari

BoZ    zo 12 (11.15), di 14 sep 
Rsd    do 9, zo 12 sep
E-L     zo 12, wo 15 sep

De Koreaanse familie Yi, nog niet zo lang in 
Amerika, verhuist in de jaren tachtig van Californië 
naar Arkansas, waar vader een boerenbedrijf wil 
beginnen. Dat ze in eerste instantie genoegen 
moeten nemen met een stacaravan valt moeder 
wat tegen. Het najagen van de Amerikaanse 
droom verloopt niet zonder tegenslagen, maar het 
gezin is net zo veerkrachtig als het kruid minari, 
ook wel Japanse peterselie genoemd: het groeit 
waar andere planten het opgeven. Als de 
eigenzinnige grootmoeder bij het gezin intrekt, 
bereikt de onderlinge spanning een hoogtepunt. 
Het verhaal is autobiografisch, met de zevenjarige 
zoon David, de latere regisseur en 
scenarioschrijver Chung, als middelpunt. Ondanks 
zware thema’s als discriminatie en ziekte blijft de 
film, door humor en de levenslustige kinderblik, 
luchtig.

Lee Isaac Chung, VS 2020, 115 min        Kor/Eng gespr
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BoZ    zo 26 (11.15), di 28 sep
Rsd    do 23, zo 26 sep
E-L     zo 26, wo 29 sep

BoZ    zo 12 (11.15), di 14 sep 2021
Rsd    do 9, zo 12 sep
E-L     zo 12, wo 15 sep

BoZ    zo 12 (18.45), ma 13 sep
Rsd    wo 15 sep

BoZ    ma 20, di 21 sep
Rsd    do 16, zo 19, wo 22 sep
E-L     zo 19, wo 22 sep

BoZ   do 16 (16.00, 18.45, 20.45), vr 17 (15.45, 18.45)
           za 18 (15.45, 18.45), zo 19 (11.15, 15.45, 18.45)

BoZ    zo 3 (11.15 en 18.45), ma 4, di 5 okt
Rsd    do 30 sep, vr 1 (15.30), zo 3, wo 6 okt
E-L     zo 3, wo 6 okt

Envole-moi

  Minari

Druk

Le Sorelle Macaluso

Supernova

Film by the Sea

BoZ    zo 26 (18.45), ma 27 sep
Rsd    wo 29 sep

BoZ    zo 10 (11.15), di 12 oktR
Rsd    do 7, zo 10 okt
E-L     zo 10, wo 13 okt

Sweat

BoZ    zo 10 (11.15), di 12 okt
Rsd    do 7, zo 10 okt
E-L     zo 10, wo 13 okt

Ze zijn al zolang gelukkig samen dat hun gevoel voor 
elkaar ook zonder veel grote woorden wel duidelijk 
is. Uit alles wat ze doen, inclusief het nodige 
gekibbel, spreekt een diepe verbondenheid. Nu 
Tusker (Stanley Tucci) aan dementie lijdt en snel 
aftakelt wil Sam (Colin Firth) nog een keer met hun 
oude camper langs de plekken die hen dierbaar zijn. 
De reis brengt allerlei herinneringen boven, maar 
leidt ook tot het inzicht dat het afscheid onafwend-
baar is. 
Een prachtige film over de liefde en de pijn die dat 
met zich mee kan brengen. 
De voorstelling in Roosendaal is in het kader van de 
Coming Out dag.

Harry Macqueen, VK 2020, 93 min        Eng gespr

Supernova

BoZ    zo 10 (18.45), ma 11 okt
Rsd    wo 13 okt

Jazz on a Summer’s Day

The Father

BoZ    zo 3 (11.15 en 18.45), ma 4, di 5 okt
Rsd    do 30 sep, vr 1 (15.30), zo 3, wo 6 okt
E-L     zo 3, wo 6 oktThe Father
Alles wijst op alzheimer: hulp wordt weggebonjourd, 
eigendommen zijn nooit kwijt maar gestolen, 
contacten met vreemden staan bol van de goede 
manieren, maar frequente bezoeken van familie 
vallen niet op. Doodmoe van alle zorgen probeert 
dochter Anne (Olivia Colman) haar vader (Anthony 
Hopkins) ervan te overtuigen dat hij niet meer voor 
zichzelf kan zorgen. Zij kan het ook niet meer, want 
ze verhuist binnenkort naar Parijs. Een klap in het 
gezicht voor Anthony, want wat moet hij nu? 
Misschien wel de mooiste film over dementie ooit, 
met welverdiende Oscars voor Anthony Hopkins en 
Olivia Colman.

Op vrijdag 1 september hebben we een extra 
voorstelling in samenwerking met Spirit Roosendaal, 
met toelichting en nagesprek.

Florian Zeller, VK/FR 2020, 97 min.        Eng gespr

Nsp    za 18 sep (20.00) Openluchttheater Nispen

Britt-Marie was hier



1958: Newport, Rhode Island vormt het zomerse 
decor voor het jaarlijkse jazzfestival in het kleine 
stadje aan de oostkust van de Verenigde Staten. 
Behalve een registratie van de optredens van 
muzikale grootheden als Louis Armstrong, Thelonious 
Monk, Mahalia Jackson en Chuck Berry, schetst Jazz 
on a Summer’s Day tevens een pakkend tijdsbeeld 
van de stijlvolle Amerikaanse fifties. Regisseur en 
gelouterd fotograaf Bert Stern bracht niet alleen op 
intieme wijze de artiesten en hun muziek in beeld, 
maar filmde met dezelfde passie ook de bezoekers, 
de omgeving en toevallige passanten. 

Jazz on a Summer’s Day BoZ    zo 12 (18.45), ma 13 sep
Rsd    wo 15 sep 

Bert Stern, VS 1959, 83 min        Eng gespr

BoZ    ma 20, di 21 sep
Rsd    do 16, zo 19 sep
E-L     zo 19, wo 22 sepEnvole-moi

Net als vorig jaar doen we in Bergen op Zoom weer 
mee als satelliet van Film by the Sea. Vier dagen lang 
kunt u op het Zeeuwse festival terecht voor de 
nieuwste films die nog niet eerder in de filmtheaters 
te zien waren. Hierbij kunt u steeds kiezen uit twee 
verschillende titels die gelijktijdig draaien. Meer 
informatie is te vinden op www.cinemaparadiso.nl.

BoZ    zo 26 (11.15), di 28 sep
Rsd    do 23, zo 26 sep
E-L     zo 26, wo 29 sep

Vier bevriende docenten (o.a. Mads Mikkelsen en 
Thomas Bo Larsen) zitten al zo lang in het vak dat ze 
helemaal zijn grijsgedraaid. Ze nemen hun toevlucht 
tot een experiment: lesgeven met een stevige slok op. 
En het werkt! De mannen staan niet alleen een stuk 
enthousiaster voor de klas, ook de leerlingen varen 
er wel bij. Het bevalt zo goed dat er al snel wat extra 
wordt ingenomen. Dat een en ander, zowel, thuis als 
op school, gaat opvallen, valt te raden. 
Deze hilarische, zwarte komedie, van de maker van 
Festen en Jagten won o.a. de buitenlandse Oscar, 
een Bafta en de European Film Award. Genoeg om 
op te proosten dus. 

Thomas Vinterberg, DK/SE/NL 2020, 117 min 
                Deens/Zwe gespr

Druk
Thomas is een verwende nietsnut van vijfentwintig, 
niet van plan ooit volwassen te worden. Als hij na 
het dagelijkse stappen zijn auto in het zwembad 
parkeert, is voor zijn vader, met wie hij een 
tweepersoonsgezin vormt, de maat vol. De vader, 
een hartchirurg, verplicht zijn zoon te gaan zorgen 
voor de twaalfjarige Marcus, een van zijn 
patiënten. De knul, die bij zijn moeder woont, heeft al 
zijn hele leven een hartkwaal en is opstandig door de 
beperkingen die zijn ziekte met zich meebrengt. Met 
horten en stoten ontstaat er een hechte vriendschap 
tussen Thomas en de jongen.
Het verhaal en de hartverwarmende humor doen 
denken aan Intouchables, eveneens gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal. 

BoZ    zo 26 (18.45), ma 27 sep
Rsd    wo 29 sepLa Sorelle Macaluso
Vijf zussen wonen in een vervallen appartement in 
Palermo, met duiven op zolder en uitzicht op zee. Als 
ze op een warme zomerdag samen naar de populaire 
badplaats Mondello gaan, voltrekt zich daar een 
tragedie die het leven van de zussen en hun 
onderlinge relaties voorgoed zal veranderen. 
Het verhaal, oorspronkelijk een toneelstuk van de 
regisseuse, bestrijkt bijna het hele leven van de 
zussen. Door speels camerawerk en prachtige 
muziek wordt de zwoele, nostalgische sfeer van de 
omgeving perfect gevangen. Ook het acteerwerk is 
fenomenaal. 

Emma Dante, IT 2020, 94 min           Ital gespr

Christophe Barratier, FR 2021, 91 min         Fra gespr

Vorig jaar werkten we voor het eerst samen met 
Openluchttheater Nispen voor hun jaarlijkse “open 
air bioscoop”. Het was een succes, en we zetten de 
samenwerking dan ook met plezier voort. Dit jaar 
kunt u in Nispen genieten van een komedie over de 
63-jarige Britt-Marie, die probeert haar vastgeroeste 
bestaan nieuw leven in te blazen. Reserveer uw 
kaartje door een mailtje te sturen naar 
reserveer@oltn.nl. Het theater, pal naast de kerk, 
gaat om 20 uur open. Aanvang 20.30 uur, of iets later 
als het nog niet donker genoeg is. Een kaartje kost 5 
euro. 

Openluchttheater Nispen
Britt-Marie was hier

Nsp za 18 sep (20.00)

Tuva Novotny, SE 2019, 97 min    Zweeds gespr

Datum     Tijd                                    

do 16/9   16.00  Ninjababy         
do 16/9   18.45  Persona non grata    
do 16/9   20.45  Riders of Justice       
vr  17/9   15.45  Délicieux          
vr  17/9   18.45  Petite maman         
za 18/9   15.45  Riders of Justice       
za 18/9   18.45  The Courier         
zo 19/9   11.15  The Duke         
zo 19/9   15.45  The Courier         
zo 19/9   18.45  The Duke         

The Courier
Petite maman
Délicieux
Dune
Dune
Dune
Dune 
Persona non grata
Dune
Ninjababy


