Riders of Justice

BoZ zo 19 (11.15), di 21 dec
Rsd do 16, zo 19 dec
E-L zo 19, wo 22 dec
Anders Thomas Jensen, DK 2020, 116 min

Het loopt uit op een briljant gespeelde absurdistische
wraakkomedie, vol onverwachte wendingen,
eindigend in kerstsfeer. Echt een genot om naar te
kijken. Bij ons Bergse satellietprogramma van Film by
the Sea scoorde de film 9,05.

The French Dispatch
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zo 19 (18.45), ma 20 dec
wo 22 dec

Wes Anderson, VS/DU 2020, 108 min

Mijn vader is een vliegtuig

Deens gespr

Mads Mikkelsen (Druk) speelt een beroepsmilitair
met een kort lontje - van eerst slaan en dan pas
nadenken. Als zijn vrouw overlijdt bij een bizar
treinongeluk keert hij terug van een buitenlandse
missie om de uitvaart te regelen en voor zijn
tienerdochter te zorgen. Niet veel later staat
data-analist Otto voor zijn deur. Hij zat ook in de
trein maar overleefde het ongeluk. Samen met zijn
excentrieke collega Lennart is hij ervan overtuigd dat
de trein niet zomaar ontspoorde, met alle gevolgen
van dien, maar dat het een aanslag betrof, gepleegd
door een gewelddadige motorbende. Samen met een
nog vreemdere vriend, genaamd Emmenthaler, gaan
de mannen op missie, vastbesloten om te ontdekken
wat er precies gebeurd is.
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The French Dispatch is misschien wel zijn beste
tot nu toe. De titel slaat op een op The New Yorker
lijkend tijdschrift in de fictieve Franse stad
Ennui-sur-Blasé. Hoofdredacteur Arthur Howitzer Jr
(Bill Murray) is overleden en dat betekent het eind
van het blad. Er wordt nog een laatste editie samengesteld met enkele verhalen. Daarmee nemen de
kunstcriticus (Tilda Swinton), de politiek
verslaggever (Frances McDormand) en de
restaurantcriticus (Jeffrey Wright), die in een bizar
misdaadverhaal terecht komt, ieder een deel voor
hun rekening. Het is te veel om allemaal uit te
leggen. Laat u overspoelen door de visuele
overvloed van de geniale Wes Anderson.
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Ned gespr

Eva (Elise Schaap op haar best) heeft een mooi
bedrijf, een fijn gezin en ook nog een minnaar.
Alles lijkt haar moeiteloos te lukken. Als haar
moeder plotseling komt te overlijden, slaat ineens
de verwarring toe en krijgt ze last van
ongedefinieerde angsten en vreemde flashbacks.
Eva neemt contact op met haar vader
(Pierre Bokma), die al jaren in een psychiatrisch
ziekenhuis verblijft. Heeft zij misschien ook aanleg
om gek te worden? Ze hoopt antwoord van hem
te krijgen op de vragen waar ze mee zit.
Antoinette Beumer besloot gebeurtenissen uit
haar jeugd van zich af te schrijven in een roman.
Met haar ervaring (De gelukkige huisvrouw, Soof)
kon een verfilming natuurlijk niet uitblijven.

Nomadland

BoZ
Rsd
Eng gespr

Wij zijn dol op Wes Anderson. U weet wel, van The
Grand Budapest Hotel, Animal Kingdom, Fantastic
Mr. Fox en veel meer. De typische, vaak met
nostalgische animatie versierde symmetrische
vormgeving, vol absurde grappen en wendingen,
toont een geheel eigen, nergens mee te vergelijken
blik op de wereld. Altijd aanleiding voor niet te
bedwingen gezichtsexpressies, variërend van
glim- tot schaterlach. Heerlijk en briljant.

Antoinette Beumer, NL 2020, 91 min
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Liesl Tommy, VS 2021, 146 min 		
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Alex van Warmerdam, NL 2020, 100 min

Ned gespr

Drijfzand

We hebben het niet nagekeken, maar zijn er redelijk
zeker van dat dit de tiende film van Alex van
Warmerdam is die we vertonen. Nr. 10 is een
hoogtepunt in Van Warmendams eigenzinnige
oeuvre en misschien wel de meest vreemde tot nu.
Het motto van de film legt het uit:
“Er is niets veranderd, de wereld is nog steeds
hetzelfde. Ga de straat uit, om de hoek, en alles is
zoals het vroeger was. Of gek genoeg heel anders.”
Het verhaal gaat over intriges en onderling
wantrouwen binnen een toneelgezelschap, maar
laten we niet te veel verklappen.
Laat u gewoon verrassen!

The Ballad of a White Cow
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zo 28 (18.45), ma 29 nov
wo 1 dec

Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha,
Iran 2021, 105 min 		
Perzisch gespr

Mina krijgt te horen dat haar man Babak een jaar
eerder ten onrechte is geëxecuteerd. De rechter
verklaart dat het dan toch de wil van Allah geweest
moest zijn, anders was het niet gebeurd. Mina krijgt
financiële compensatie aangeboden, maar dat
weerhoudt haar er niet van, ook in het belang van
haar dove dochter, de strijd aan te gaan met de
bureaucratie. Dan staat er een man voor haar deur.
Hij zegt dat hij een oude vriend van Babak is die een
oude schuld komt inlossen.
In Iran is deze film over de positie van de vrouw in het
rechtssysteem verboden. De witte koe uit de titel
verwijst naar een hoofdstuk uit de Koran over
opoffering.
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Chloé Zhao, VS 2020, 102 min 		

Eng gespr

De winnaar van de Oscar voor de beste film en tal
van andere prijzen dit jaar verdient een hervertoning.
Nomadland, gebaseerd op het gelijknamige
non-fictieboek van Jessie Bruders, is een unieke
roadmovie over mensen die kiezen voor een
zwervend bestaan in een camper. Fern (Frances
McDormand, Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri) voelt zich gedwongen tot zo’n leven als
haar man overlijdt en het dorpje waar ze wonen
verdwijnt door sluiting van de enige fabriek. Fern
verdient de kost als seizoenarbeidster op het land, in
het magazijn van Amazon of als schoonmaakster op
een camping. Onderweg ontmoet ze gelijkgestemden,
gespeeld door echte nomaden.

De grote Aretha Franklin, Queen of Soul. Overleden
in 2018. In deze biografische film krijgen we een
inkijkje in haar veelbewogen leven. Van een timide
meisje, afhankelijk van haar vader en machtige
platenbonzen ontpopt ze zich tot een krachtige
zangeres, rolmodel en activiste. Het is een lange
enerverende reis naar succes, beginnend in de kerk
en eindigend op de grootste podia van de wereld.
Kortom: het wordt muzikaal genieten.
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Margot Schaap, NL 2020, 113 min

Ned gespr

Ach, het rustige Texel. Wat heeft Suze (Hanna van
Vliet, Anne+), het daar naar haar zin. Met man en
dochter in het huis waar ze onder de hoede van haar
grootouders opgroeide. Het idyllisch leventje wordt
ernstig verstoord door de entree van haar nerveus
drukke moeder, gelauwerd actrice Helena (Elsie de
Brauw). Door haar carrière altijd afwezig, maar nu
Suze’s inzet vragend in het hectische Amsterdam.
Ze is namelijk ernstig ziek. Suze moet kiezen tussen
loyaliteit aan haar moeder of haar eigen dochter
Juul. Dit trekt een zware wissel op het hele gezin.
Een mooi psychologisch drama wat qua sfeer doet
denken aan de grote Ingmar Bergman films.

Spencer

BoZ zo 12 (11.15 en 18.45), ma 13, di 14 dec
Rsd do 9, zo 12, wo 15 dec
E-L zo 12, wo 15 dec
Pablo Larraín, VK/VS/DU/CL 2021, 111 min
Eng gespr

1991, Sandringham, het vakantieverblijf van de
koninklijke familie vlak voor kerst. Tussen Charles en
Diana gaat het helemaal niet goed. Diana komt veel
te laat, in haar eentje en in verwarde toestand aan op
het landgoed. Ze is een zenuwinzinking nabij. Als de
pers daar lucht van krijgt zal er een groot schandaal
uitbreken. Alles en iedereen wordt opgetrommeld om
de People’s Princess in het gareel te houden.
“A fable from a true tragedy”, beter kunnen we deze
film niet omschrijven.

