Ali & Ava

BoZ zo 12 (11.15), di 14 jun
Rsd do 9, zo 12 jun
E-L zo 12, wo 15 jun
Clio Bernard, VK 2022, 95 minuten, Engels gespr

Ali (Adeel Akhtar) is een aardige en vrolijke huisbaas.
Als hij een van de kinderen van een huurder van
school haalt, ontmoet hij onderwijsassistente Ava
(Claire Rushbrook), die net gescheiden is van haar
gewelddadige echtgenoot. Ze vinden elkaar in hun
liefde voor muziek, ook al houdt Ali van techno en
Ava van folk. Ze begrijpen elkaars eenzaamheid. Hun
ontluikende liefde wordt helaas niet door iedereen
geaccepteerd en wordt overschaduwd door de
sporen van Ava’s eerdere relatie en de ineenstorting
van het huwelijk van Ali.
Ali & Ava is een optimistische, romantische film die
zich afspeelt in de buitenwijken van een kleine
Engelse industriestad. De muziek, van Bob Dylan tot
recente pophits, draagt bij aan de energieke sfeer
van de film. Een prachtige film waar je warm van
wordt!

Grosse Freiheit

BoZ
Rsd

zo 12 (18.45), ma 13 jun
wo 15 jun

Sebastian Meise, Oostenrijk 2021, 117 min, Duits gespr

Een indrukwekkend drama over een slachtoffer
van Paragraaf 175 van het Duitse wetboek, waarin
seksuele handelingen tussen twee mannen verboden
worden. De wet werd actief gehanteerd tot 1969 en
pas in 1994 geschrapt. Hoofdpersoon Hans (Franz
Rogowski) is een homoseksueel die in 1945 van
een nazikamp wordt overgeplaatst naar een Duitse
gevangenis om zijn verdere straf vanwege de wet uit
te zitten. In de jaren die volgen zal hij steeds opnieuw
worden berecht. Gaandeweg ontwikkelt hij een
complexe vriendschap met een medegevangene, de
stugge, verslaafde Viktor (Georg Friedrich).
De Oostenrijkse cineast Sebastian Meise vertelt het
verhaal sober en onverbloemd, wat de tedere
momenten des te krachtiger maakt. De hoofdrolspelers zijn fantastisch.

C’mon C’mon

BoZ
Rsd
E-L

zo 15 (11.15), di 17 mei 2022
do 12, zo 15 mei
zo 15, wo 18 mei

BoZ
Rsd

zo 15 (18.45), ma 16 mei
wo 18 mei

BoZ
Rsd
E-L

zo 22 (11.15, 18.45), ma 23, di 24 mei
do 19, zo 22, wo 25 mei
zo 22, wo 25 mei

BoZ
Rsd
E-L

zo 29 (11.15), di 31 mei
do 26, zo 29 mei
zo 29 mei, wo 1 jun

BoZ
Rsd

zo 29 (18.45), ma 30 mei
wo 1 jun

Boz
Rsd
E-L

zo 5 (11.15, 18.45), ma 6, di 7 jun
do 2, zo 5, wo 8 jun
zo 5, wo 8 jun

BoZ
Rsd
E-L

zo 12 (11.15), di 14 jun
do 9, zo 12 jun
zo 12, wo 15 jun

BoZ
Rsd

zo 12 (18.45), ma 13 jun
wo 15 jun
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TOEGANG: €8,00 niet leden €10,50
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Mike Mills, VS 2021, 108 minuten, Engels gespr

Radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix) werkt
aan een project waarbij hij verschillende kinderen
interviewt over hun dromen en de toekomst van
de wereld. Hij leidt een vrij onbezorgd leven, en
als zijn zus hem vraagt een paar weken op haar
negenjarig zoontje Jesse te passen, zodat zij
voor diens vader kan zorgen, staat Johnny niet te
springen. Toch haalt hij de banden aan met zijn
slimme en gevoelige neefje. Wanneer Johnny het
joch meeneemt op een roadtrip naar New York
en New Orleans ontstaat er langzaam een unieke
band tussen de twee. Johnny ontpopt zich als een
surrogaatvader met alle angsten en verwondering
die met het vaderschap gepaard gaan en leert
Jesse dat er meer bestaat buiten het flitsende Los
Angeles.
Oscarwinnaar Joaquin Phoenix keert terug in zijn
eerste filmrol sinds Joker in dit in prachtig
zwart-wit geschoten drama.

BoZ
Rsd
E-L

zo 15 (11.15), di 17 mei
do 12, zo 15 mei
zo 15, wo 18 mei

Landschapsbeheer:
A Chiara

Samenwerken voor een natuurrijk Brabant

BoZ
Rsd

zo 15 (18.45), ma 16 mei
wo 18 mei

Jonas Carpignano, Italië 2021, 121 min, Italiaans gespr

West Side Story

Liefde dicht elke kloof, maar de prijs ervoor kan hoog
zijn.
New York 1957. De Puerto Ricaanse Sharks
tegenover de “Amerikaanse” Jets, rivaliserende
jeugdbendes die straatoorlogen uitvechten in een
snel veranderende stad. Als Maria en Tony elkaar
voor het eerst ontmoeten is het meteen liefde op het
eerste gezicht. Maar Maria’s broer, Bernardo, is leider
van de Sharks en Tony is een ex-Jet. En dat staat
een gelukkige toekomst samen behoorlijk in de weg.
De succesmusical uit 1961, opgefrist en
geactualiseerd door de grote Steven Spielberg, met
wereldberoemde muziek van Leonard Bernstein. Op
veler verzoek bieden we u een nieuwe mogelijkheid
dit sprankelende totaalspektakel te zien.

Op de achttiende verjaardag van Chiara’s zus Giulia
wordt er flink uitgepakt. De hele familie en de hele
buurt zijn uitgenodigd en er wordt echt Italiaans
gefeest. De opperbeste stemming verdwijnt als de
auto van vader Claudio wordt opgeblazen en de
man pijlsnel onderduikt. De vijftienjarige Chiara
ontdekt langzaam dat zij in een bijzondere familie
opgroeit waarop ook het woord Familia (maffia) van
toepassing is.
Carpignano’s indrukwekkende drama geeft een
felrealistisch beeld van het leven in Calabrië en won
in Cannes de Europa Cinemas Label Award.

Nobody Has to Know

BoZ
Rsd
E-L

zo 22 (11.15, 18.45), ma 23, di 24 mei
do 19, zo 22, wo 25 mei
zo 22, wo 25 mei

Bouli Lanners, BE/FR/VK 2021, 99 min, EN/FR gespr

Phil is neergestreken op een geïsoleerd Schots
eiland met een zeer religieuze bevolking. We hebben
nog maar amper kennis met hem gemaakt of hij
krijgt een hersenbloeding. Fysiek opgeknapt, maar
met een volledig uitgewist geheugen, keert hij uit het
ziekenhuis terug naar zijn huisje. Hij wordt
geholpen door Millie, de vrijgezelle dochter van de
boer voor wie hij werkt. Millie (Michelle Fairley, Game
of Thrones) vertelt hem dat ze een geheime relatie
met elkaar hadden. Na enig aftasten pakken ze de
draad weer op en hebben het fijn samen. Maar
klopte het verhaal van Millie wel?
De eerste Engelstalige film van Bouli Lanners,
waarin hij zelf de hoofdrol speelt, is een prachtig,
ontroerend verhaal over een bijzondere liefde. Wij
waren onder de indruk en hielden het niet droog.

Filmmuziek Harmonie
Concordia

BoZ

zo 22 mei (11.30 aanvang concert)

Een andere activiteit dan u normaal van ons gewend
bent staat op het programma op zondagochtend 22
mei. Harmonie Concordia uit Bergen op Zoom geeft
dan, in samenwerking met Cinema Paradiso, een
filmconcert. De grote zaal van Cinema Kiek in de Pot
wordt eenmalig omgetoverd tot concertzaal en uiteraard staat er een programma vol filmmuziek op de
rol. Wellicht slaagt u erin de films te herkennen die
wij ooit in ons programma gedraaid hebben? Kaarten
voor deze unieke gebeurtenis kunt u bestellen via
info@harmonieconcordia.nl.
Prijs: €7,50 (incl. consumptie)
Zaal open: 11.00 uur
Aanvang concert: 11.30 uur

BoZ zo 29 (11.15), di 31 mei
Rsd do 26, zo 29 mei
E-L zo 29 mei, wo 1 jun
Steven Spielberg, VS 2021, 156 min, Engels gespr

De son vivant

BoZ
Rsd

zo 29 (18.45), ma 30 mei
wo 1 jun

Emmanuele Bercot, Frankrijk 2021, 123 min, Frans gespr

Als dramadocent Benjamin (Benoît Magimel) te horen
krijgt dat er een ernstige vorm van kanker bij hem is
vastgesteld, wil hij dat eerst niet geloven. Ook zijn
moeder (Catherine Deneuve) weigert het lot van
haar zoon te accepteren. Na wat omzwervingen en
second opinions melden moeder en zoon zich bij
de onorthodoxe kankerkliniek van dokter Eddé. Met
muziek, vrolijke stropdassen en een bevlogen team
wordt geprobeerd de patiënten te verzoenen met het
onvermijdelijke.
Regisseur Emmanuelle Bercot nam de bestaande
oncologieafdeling van het Mount Sinai-ziekenhuis in
New York als uitgangspunt. Dokter Gabriel Sara, die
daar werkt, werd gecast om dokter Eddé te spelen.

Downton Abbey:
A New Era

BoZ
Rsd
E-L

zo 5 (11.15, 18.45), ma 6, di 7 jun
do 2, zo 5, wo 8 jun
zo 5, wo 8 jun

Simon Curtis, UK 2021, 126 minuten, Engels gespr

De gehele originele cast van Downton Abbey keert
opnieuw terug voor een tweede speelfilm.
In Downton Abbey: A New Era blijkt de oude
matriarch Violet Crawley (Maggie Smith), dankzij een
oude jeugdliefde, in het bezit te zijn gekomen van
een riante villa ergens in het zuiden van Frankrijk. En
als er op het landgoed van Downton Abbey een film
opgenomen wordt, besluit de familie op vakantie te
gaan naar hun nieuwe villa. Zoals gewoonlijk komt
een bezoek van de Crawleys met een hoop drama en
loopt niet alles op rolletjes.

