
Dear Comrades!

BoZ    zo 17 (11.15), di 19 okt 2021
Rsd    do 14, zo 17 okt
E-L     zo 17, wo 20 okt

Na een verhoging van de voedselprijzen 
gecombineerd met loonsverlagingen slaat in de 
Russische stad Novotsjerkassk de vlam in de 
pan. Er breken stakingen uit en arbeiders gaan de 
straat op. Fanatiek communist en stalinist Lyuda 
is de eerste om harde maatregelen te eisen. 
Ondanks het feit dat haar dochter Svetka zich 
onder de stakers bevindt, volhardt het partijlid 
in haar standpunt. Bij het zien van het bloedige 
optreden van de autoriteiten, de talloze doden 
en vele gewonden kantelt Lyuda’s beeld over de 
communistische heilstaat. Ook Svetka kan zich 
immers onder de slachtoffers bevinden.
Dear Comrades! handelt over een onbekende 
episode uit de geschiedenis van het Russisch 
communisme. In 1962, ten tijde van het bewind 
onder Chroesjtsjov, werd de arbeidersstaking 
bloedig neergeslagen en werden de feiten 
daarover in de doofpot gestopt. 
De indrukwekkende film werd op het Filmfestival 
van Venetië beloond met de speciale juryprijs. 

Andrei Konchalovsky, RU 2020, 121 min       Rus gespr
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BoZ    zo 7 (11.15), di 9 nov
Rsd    do 4, zo 7 nov
E-L     zo 7, wo 10 nov

BoZ    zo 17 (11.15), di 19 okt 2021
Rsd    do 14, zo 17 okt
E-L     zo 17, wo 20 okt

BoZ    zo 17 (18.45), ma 18 okt
Rsd    wo 20 okt

BoZ    zo 24 (11.15 en 18.45), ma 25, di 26 okt
Rsd    do 21, zo 24, wo 27 okt
E-L     zo 24, wo 27 okt

BoZ    zo 31 (11.15) okt, di 2 nov
Rsd    do 28, zo 31 okt
E-L     zo 31 okt, wo 3 nov

BoZ    zo 14 (11.15), di 16 nov
Rsd    do 11, zo 14 nov
E-L     zo 14, wo 17 nov

De veroordeling

  Dear Comrades!

The Father

Un triomphe

Kuessipan

The Courier

BoZ    zo 7 (18.45), ma 8 nov
Rsd    wo 10 nov

BoZ    zo 14 (18.45), ma 15 novR
Rsd    wo 17 nov

BoZ    zo 14 (18.45), ma 15 nov
Rsd    wo 17 nov

De meisjes Mikuan en Shaniss zijn hartsvriendinnen 
en wonen in het Innu reservaat Uashat, Canada. 
Terwijl Mikuan opgroeit binnen een grote, warme 
familie, woont Shaniss alleen met haar alcoholische 
moeder. 

Eenmaal in de puberteit gaan de verschillen toch 
tellen en groeien de tieners uit elkaar. Als Mikuan 
verliefd wordt op een blanke jongen en naar Quebec 
wil verhuizen om daar haar grote droom, schrijver 
worden, te realiseren, voelt Shaniss zich verraden en 
in de steek gelaten. De vriendschap komt onder druk 
te staan. 

De film werd opgenomen in het Uashat-reservaat 
met louter lokale bewoners. Authentieker dan dit 
krijgt u het niet. 

Vorig jaar vertoonden we Kuessipan al in ons 
satellietprogramma van Film by the Sea en met een 
enorm hoge score werd deze film onze 
publiekswinnaar. 

Myriam Verreault, CA 2019, 117 min     Innu/ Fra/Eng gespr

Kuessipan

Charlatan

Here We Are

BoZ    zo 14 (11.15), di 16 nov
Rsd    do 11, zo 14 nov
E-L     zo 14, wo 17 novHere We Are
Aharon heeft zijn carrière opgegeven om zich 
volledig te wijden aan de zorg voor zijn autistische 
zoon. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder 
vindt dat het tijd is dat de jongen zelfstandiger en 
onafhankelijker wordt en op zichzelf gaat wonen, 
zij het begeleid. Als ze een plek voor hem heeft 
gevonden slaan vader en zoon op tilt en nemen ze 
de benen. 

Here We Are is duidelijk gemaakt met veel 
kennis van de problematiek en met veel gevoel voor 
humor. Acteur Noam Imber verplaatst zich knap in 
de huid van een autistische jongen in een wereld vol 
onbegrip. Vooral is het een aandoenlijke film over het 
kunnen loslaten van je kind.  

Nir Bergman, IL 2020, 94 min               Hebreeuws gespr

BoZ    zo 31 okt (18.45), ma 1 nov
Rsd    wo 3 nov
    Titane



Het waargebeurde levensverhaal van alternatieve 
genezer Jan Mikolasek. Een blik op een flesje urine 
van een patiënt was voor hem genoeg om vast te 
stellen wat er met hem aan de hand was en welke 
kruiden voor genezing konden zorgen. Mikolasek 
werd door zijn naasten op handen gedragen, de 
mensen die hij genas voorop. Het leven van de 
genezer draaide om zijn werk. Voor veranderingen in 
zijn omgeving, zoals de Duitse bezetting in de oorlog 
gevolgd door het communistische regime in Tsjechië, 
had hij minder aandacht. Dat bleef niet zonder 
gevolgen. 
De jonge Mikolasek, die we in flashbacks zien, wordt 
gespeeld door de zoon van hoofdrolspeler Ivan 
Trojan.

Charlatan BoZ    zo 17 (18.45), ma 18 okt
Rsd    wo 20 okt

Agnieszka Holland, CZ 2020, 118 min       Tsjech/Dui gespr

BoZ    zo 24 (11.15 en 18.45), ma 25, di 26 okt
Rsd    do 21, zo 24, wo 27 okt
E-L     zo 24, wo 27 oktDe veroordeling

1962. Chroesjtsjov dreigt een kernoorlog te 
ontketenen. Voor Oleg Penkovski, kolonel van de 
Sovjet-militaire inlichtingendienst, is dat reden om 
over te lopen naar het westen. Als koerier wordt 
Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) 
gerekruteerd, een onverdachte zakenman die 
geregeld in Moskou te vinden is. Officieel zal 
Penkovski het doen voorkomen dat hij de wat naïeve 
Wynne voor de communistische zaak probeert te 
winnen. Ondertussen speelt de militair hem cruciale 
informatie toe. Levensgevaarlijk.

Benedict Cumberbatch is weer op zijn best in deze 
spannende historische thriller.

BoZ    zo 7 (11.15), di 9 nov
Rsd    do 4, zo 7 nov
E-L     zo 7, wo 10 nov

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.

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

The Father
Het verhaal van de afhandeling van de moord op de 
weduwe Wittenberg in september 1999, bekend als 
de Deventer moordzaak. Wittenbergs 
belastingadviseur Ernest Louwes werd als verdachte 
gezien. Na een veroordeling kwam hij op vrije voeten 
toen er onjuistheden in de bewijsvoering aan het licht 
kwamen. De media, met Maurice de Hond voorop, 
ontketenden een ware hetze door klusjesman 
Michäel de Jong als dader aan te wijzen.
Televisiejournalist Bas Haan (Fedja van Huêt) 
probeert in deze meeslepende film de complotten te 
bestrijden met feiten. De kracht van de beeldvorming 
blijkt sterk. De Boekenwurm verloot in Roosendaal 
het boek van Haan.

BoZ    zo 7 (18.45), ma 8 nov
Rsd    wo 10 novUn triomphe
Zijn carrière zit al geruime tijd in het slop, dus als 
Etienne gevraagd wordt toneelles te geven in een 
gevangenis grijpt hij zijn kans. Het is in ieder geval 
beter dan niets. Buiten verwachting raakt hij 
geïmponeerd door het acteertalent van de 
gedetineerden. Hij besluit ze uit te dagen met een 
klassieker: Wachten op Godot van Samuel Beckett. 
Als de mannen een kei van een acteerprestatie 
neerzetten, wacht hen een uitvoering in een echt 
theater. En dat is natuurlijk ook Etiennes eigen 
ambitie!

Winnaar beste komedie bij de European Film Awards
  

Emmanuel Courcol, FR 2020, 105 min        Fra gespr

Sander Burger, NL 2020, 130 min                        Ned gespr

Het is een uitdaging en zeker geen film die u in onze 
programmering zou verwachten. Met Titane vertonen 
we de Gouden Palm Winnaar van het Cannes 
filmfestival. Een film met juichende recensies, maar 
wel voor klein publiek èn in het horror genre!

De synopsis: een ijskoude moordende psychopate 
met een groot litteken en belust op auto’s zoekt 
haar toevlucht bij een getraumatiseerde vader 
met niet te helen verdriet over een vermiste 
zoon. Een cinematografisch hoogstandje met, 
hoe onwaarschijnlijk ook, een boodschap over 
onvoorwaardelijke liefde. U bent gewaarschuwd.

Titane BoZ    zo 31 okt, ma 1 nov
Rsd    wo 3 nov

Julia Ducournau, FR/BE 2021,108 min                   Fra gespr

Dominic Cooke, VK/VS 2020, 112 min          Eng/Rus gespr

The Courier BoZ    zo 31 (11.15) okt, di 2 nov
Rsd    do 28, zo 31 okt
E-L     zo 31 okt, wo 3 nov


