
Les Olympiades

BoZ    zo 19 (11.15), ma 20 jun
Rsd    do 16, zo 19, wo 22 juni
E-L     zo 19 jun

Emilie, Camille, Amber en Nora wonen in de 
multiculturele wijk Les Olympiades in Parijs. Ze 
zijn op zoek naar vriendschap, liefde en soms 
allebei. Echte millennials zijn het: zó overladen 
met mogelijkheden, van studiekeuze tot werk en 
potentiële partners, dat alle opties voorlopig open 
blijven.
Emilie zoekt een huisgenoot en Camille reageert. 
Tot haar verrassing gaat er een man schuil achter 
de vrouwennaam. Het loopt uit op een kortdurende 
affaire. 
Nora gaat naar Parijs om haar studie op te 
pakken, maar haar leven op de universiteit wordt 
onmogelijk als ze tijdens een feest wordt  
aangezien voor webcamgirl Amber Sweet. Nora 
pakt haar oude beroep, makelaar, weer op en leert 
Camille kennen. Ze krijgen een relatie, terwijl zij 
ook contact zoekt met Amber Sweet.
De film is een hedendaagse, onverbloemd  
realistische zedenschets over de liefde. Vrijen gaat 
daarbij vooraf aan praten. 

Jacques Audiard, Frankrijk 2021, 104 min, Frans gespr
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France de Meurs (Léa Seydoux) is Frankrijks meest 
geliefde journaliste. Ze presenteert een dagelijks 
nieuwsprogramma op televisie en schuwt de sensatie 
niet. Alles voor de kijkcijfers en het ego. Hoewel ze 
thuis een gezin heeft, speelt haar leven zich  
grotendeels af in de televisiestudio, of op locatie, als 
ze op reportage is.
Op weg voor haar werk raakt ze betrokken bij een 
verkeersongeluk waardoor haar hectische bestaan 
in één klap tot stilstand komt. Deze onverwachte 
gebeurtenis zorgt ervoor dat ze alles in twijfel begint 
te trekken. Terwijl France rust probeert te vinden in de 
anonimiteit, blijft haar beroemdheid haar  
achtervolgen, totdat een mysterieuze liefdes- 
affaire een einde lijkt te maken aan haar zoektocht.

Bruno Dumont, Frankrijk 2021, 134 minuten, Frans gespr

France

BoZ    zo 17 (11.15, 18.45), ma 18, di 19 jul
Rsd    do 14, zo 17, wo 20 jul
E-L     zo 17, wo 20 jul

Het zit de 35-jarige glazenwasser John (James  
Norton) niet mee. Zijn vriendin is er tussenuit  
geknepen, waardoor hij in zijn eentje voor hun zoon 
Michael (Daniel Lemont) moet zorgen. Wanneer 
John het bericht krijgt dat hij niet lang meer te leven 
heeft, moet hij een belangrijke keuze maken voor de 
toekomst van zijn zoon. Met de hulp van een sociaal 
werker bezoekt hij potentiële adoptieouders die zich 
na zijn dood over Michael zouden kunnen ontfermen. 
Regisseur Pasolini heeft het gevoelige verhaal ver-
werkt tot een tedere film zonder valse sentimenten. 
De interactie tussen vader Norton en de piepjonge 
Lamont laat je niet onberoerd. Winnaar van de  
publieksprijs bij het laatste Film by the Sea festival.

Uberto Pasolini, VK 2020, 96 minuten, Engels gespr

De leraar-in-opleiding Ugyen, een moderne twintiger 
uit de Bhutaanse hoofdstad, droomt van een 
spannend leven in Australië. Maar voor zijn laatste 
opleidingsjaar wordt hij naar het afgelegen bergdorpje 
Lunana gestuurd. Zes dagen lopen van de bewoonde 
wereld moet hij acht kinderen van yakherders les 
gaan geven. Na aankomst in het dorpje wil hij door 
de hoogte en het gebrek aan voorzieningen het liefst 
zo snel mogelijk vertrekken, maar het warme welkom 
van de kinderen en de spirituele kracht van de 
dorpelingen brengen hem tot inkeer. 
Gefilmd op een plaats die nog maar zelden op 
camera is vastgelegd, met echte bewoners uit 
Lunana.

Pawo Choyning Dorji, Bhutan 2020, 110 minuten, 
Dzongkha gespr
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Rsd    do 7, zo 10 jul
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BoZ    zo 26 (11.15), di 28 jun
Rsd    do 23, zo 26 jun
E-L     zo 26, wo 29 jun

Moederdag, 30 maart 1924. Het huispersoneel 
krijgt de dag vrij om op familiebezoek te gaan. Jane 
Fairchild is het dienstmeisje van de familie Nivens 
(Colin Firth, Olivia Colman), maar droomt ervan om 
schrijfster te worden. Jane heeft geen familie meer 
en ze gebruikt haar vrije dag om in het geheim haar 
minnaar Paul te ontmoeten. Paul is de zoon van de 
Sheringhams, met wie de Nivens die middag gaan 
lunchen. Paul is als enige van de drie broers  
teruggekeerd uit de oorlog en gaat over elf  
dagen trouwen met de dochter van de Nivens. Het 
is waarschijnlijk de laatste keer dat Jane en Paul 
samen kunnen zijn. De dag neemt een dramatische 
wending. Jane zal haar ervaringen gebruiken om uit 
te groeien tot een gevierd schrijfster. Verrassend  
genoeg blijkt niet zij, maar Paul in conventies  
gevangen te zitten. 

Mothering Sunday, een romantische drama over 
moederschap, is gebaseerd op een boek van  
Graham Swift.

Eva Husson, VK 2021, 110 minuten, Engels gespr

Mothering Sunday

BoZ    zo 19 (18.45), di 21 jun 
Rsd    wo 22 jun
 Ich bin dein Mensch
Een soms duister, maar vaak humoristisch drama 
over de romantische implicaties van kunstmatige 
intelligentie. 

Wetenschapper Alma (Maren Eggert) werkt bij 
het vooraanstaande Pergamonmuseum in Berlijn. 
Voordat geavanceerde robots, geprogrammeerd om 
het hun omgeving naar de zin te maken, op de markt 
kunnen worden gebracht, moeten ze eerst worden 
getest. Alma is een van de testers. Ze heeft er weinig 
zin in, maar het moet van haar baas. Dus gaat ze 
drie weken samenwonen met Tom (Dan Stevens), 
het mechanische equivalent van haar perfecte  
levenspartner, dat tot het alleruiterste zal gaan om 
haar gelukkig te maken. De rationele Alma heeft  
echter geen behoefte aan een man die haar  
onafhankelijke leven in de war schopt. Toch raakt ze 
gefascineerd door zijn grenzeloze dienstbaarheid en 
begint zich tegen wil en dank aan hem te hechten. 

Maria Schrader, Duitsland 2021, 102 minuten, Duits gespr

BoZ    zo 3 (11.15, 18.45), ma 4, di 5 jul
Rsd    do 30 jun, zo 3, wo 6 jul
E-L     zo 3, wo 6 jul

Frankrijk 18e eeuw, aan de vooravond van de Franse 
Revolutie. Manceron (Grégory Gadebois) is een  
ambitieuze en gepassioneerde kok, die met veel 
toewijding werkt voor zijn meester, de hertog van 
Chamfort. Om diens verveling te doorbreken, verzint 
Manceron steeds nieuwe culinaire creaties. Op een 
dag echter serveert hij de hertog een gerecht met het 
volkse ingrediënt aardappel. Maceron krijgt meteen 
zijn ontslag. Veranderingen zijn immers onwenselijk, 
zowel in de politiek als op het menu. 

Terug in zijn landhuis zint Maceron op een manier om 
wraak te kunnen nemen op de hertog. Met de hulp 
van Louise (Isabelle Carré), een geweldige jonge 
vrouw, vindt hij de moed om zich van zijn dienend 
bestaan te bevrijden. Hij gaat zijn kookkunsten  
rechtstreeks aan het publiek aanbieden door het 
allereerste restaurant in Frankrijk te openen. Dat 
veroorzaakt een kleine revolutie!

Een letterlijk en figuurlijk heerlijke film, die bij een 
eerdere vertoning tijdens Film by the Sea  
gewaardeerd werd met een 9,44.

Éric Besnard, Frankrijk 2021, 112 minuten, Frans gespr

Délicieux

BoZ    zo 26 (18.45), ma 27 jun
Rsd    wo 29 junEverything Everywhere 

All At Once
“Ach, de werkelijkheid is ook maar een mening”, 
wordt wel eens grappend gezegd over de populaire 
complottheorieën. De werkelijkheid van Evelyn is 
een noodlijdende wasserette, een zorgbehoevende 
vader, een lastige dochter, een sullige echtgenoot die 
het allemaal niet meer ziet zitten en - als dat nog niet 
genoeg is - eindeloos gedoe met de belasting- 
aangifte. Tijdens een bizar gesprek met een  
belastingambtenaar wordt ineens duidelijk dat er niet 
één Evelyn is, maar dat er eindeloos veel versies van 
haar zijn, in evenzoveel parallelle universums: het 
multiversum. Vanaf dan verandert ze om de  
haverklap van wasserettehouder in filmster,  
kungfu-meester, chef-kok, superheld en wat al niet. 
Zo ontpopt de film zich tot een energieke en tegelijk 
melancholieke fantasie over hoe de werkelijkheid er 
uit zou kunnen zien als de omstandigheden anders 
waren geweest. Met een schitterende hoofdrol voor 
de Aziatische superster Michelle Yeoh, al decennia 
de koningin van de kungfu-film.

Dan Kwan, Daniel Scheinert, VS 2022, 140 minuten, 
Engels, Mandarijn, Kantonees gespr


