
Falling for Figaro

BoZ    zo 24 (11.15), ma 25 jul 
Rsd    do 21, zo 24 jul
E-L     wo 27 jul

Diep onder de indruk van een bezoek aan de 
opera besluit Millie haar leven drastisch om te 
gooien. Even geen verdere carrière meer in de 
financiële wereld, maar een lang gekoesterde 
droom verwezenlijken: operazangeres worden. 
Voor haar opleiding gaat ze in training bij Meghan 
Geoffrey-Bishop (Joanna Lumley), een illustere 
zanglerares met een opvliegend karakter. Millie 
laat baan én vriend Charlie achter en verruilt Lon-
den voor een dorpje in de Schotse Hooglanden, 
waar Meghan teruggetrokken leeft. Daar hoopt 
Millie klaargestoomd te worden voor het grote po-
dium en een gooi te doen naar een eerste prijs in 
de Singer of Renown-wedstrijd. Er blijkt echter ook 
nog een andere leerling met hetzelfde doel.

Heerlijk pretentieloos genieten kunt u van deze 
romantische komedie in een lange traditie van 
Britse humor.

Ben Lewin VK, VS, AUS 2020, 104 min, Engels gespr
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Een drieluik van de regisseur van Oscarwinnaar 
Drive My Car over hoe het lot allesbepalend is in de 
liefde en in het leven. De verhalen tonen toevallige 
ontmoetingen en misverstanden, die leiden tot  
boeiende gesprekken vol verrassende  
ontwikkelingen. 

Het zijn stuk voor stuk pareltjes. Bescheiden in opzet, 
met weinig personages, maar groots in emotioneel 
effect en diepgang. De verhalen vooraf vertellen zou 
afbreuk doen aan het kijkplezier, dus we kunnen 
alleen maar zeggen: laat u verrassen door deze 
wereldwijd geroemde Japanse meester van de 
vertelkunst. 

Ryûsuke Hamaguchi, Japan 2021, 121 minuten,  
Japans gesproken

Wheel of Fortune  
and Fantasy

BoZ    zo 4 (11.15), di 6 sep
Rsd    do 1, zo 4 sep
E-L     zo 4, wo 7 sepThe Duke
Kempton Bunton (Jim Broadbent) heeft altijd wel iets 
om voor te vechten, en dan vooral voor de mens met 
de kleine beurs. Zijn principe: geen kijkgeld voor  
gepensioneerden en oorlogsveteranen. 

Dat is zijn strijd en daarin gaat hij ver. Tot wanhoop 
van zijn vrouw Dorothy (Helen Mirren) komt er door 
dit actievoeren maar weinig brood op de plank. Het 
huishouden draait voornamelijk op haar inkomsten.

 Als op een dag het beroemde schilderij van Goya 
The Duke of Wellington uit de National Gallery  
ontvreemd wordt en een van de eisen van de kunst 
dief geld voor de armen voor televisielicenties is, 
krijgt Dorothy angstige vermoedens. 

Clio Bernard, VK 2022, 95 minuten, Engels gespr



BoZ    zo 7 (11.15), ma 8 aug
Rsd    do 4, zo 7 aug
E-L     wo 10 aug

Dat de bezoekerscijfers nog niet op het niveau van 
voor Corona zitten vinden we jammer voor de mooie 
films die u gemist heeft. Daarom herhalen we deze 
zomer de meest succesvolle titels uit het voorjaar, 
zodat in ieder geval iedereen die niet op vakantie is 
de gelegenheid heeft ze alsnog te zien. Te beginnen 
met Madres Paralelas. 

Allebei alleenstaand, allebei hoogzwanger. Dat 
schept direct een band tussen fotografe Janis  
(Penelope Cruz) en de veel jongere Ana die samen 
een kamer delen in een Madrileense kraamkliniek. 
Vanaf het moment dat ze kennismaken zullen hun 
levens intens met elkaar verstrengeld raken. Beiden 
komen voor moeilijke beslissingen te staan, waarbij 
op de achtergrond een dramatische episode uit de 
Spaanse Burgeroorlog meespeelt.

Het is weer een echte vintage Almodóvar met warme 
kleuren, sterke vrouwenrollen en een hoopvolle 
boodschap. 

Pedro Almodóvar, Spanje 2021, 120 min, Spaans gespr

Madres Paralelas

BoZ    zo 31 (11.15) jul, ma 1 aug
Rsd    do 28, zo 31 jul
E-L     wo 3 augEl buen patrón
De charismatische fabriekseigenaar Blanco (Javier 
Bardem) staat onder grote druk, want hij maakt 
met zijn familiebedrijf, dat industriële weegschalen 
produceert, kans op een lokale onderscheiding voor 
zakelijke uitmuntendheid. Alles moet gesmeerd lopen 
en hij probeert wanhopig alle werknemers gelukkig te 
houden. Dat wordt moeilijk met een ontslagen  
werknemer die uit is op wraak, een depressieve  
voorman en een verliefde, ambitieuze stagiaire.

Om zijn kansen op de prijs niet te verspelen en de 
balans in zijn bedrijf te herstellen, bemoeit de  
manipulatieve ‘goede baas’ zich schaamteloos met 
het privéleven van zijn medewerkers en overschrijdt 
hij bijna elke denkbare grens. Hiermee zet hij 
onbewust een explosieve kettingreactie met grote 
gevolgen in gang.

Bardem is in grootse vorm als de charmante schurk 
Blanco. De film begint kluchtig, maar wordt steeds 
venijniger.

Fernando León de Aranoa, Spanje 2021, 120 minuten, 
Spaans gesproken

BoZ    zo 21 (11.15), ma 22 aug
Rsd    do 18, wo 21 aug
E-L     wo 24 aug

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. 
 
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.

Simon Curtis, UK 2021, 126 minuten, Engels gespr

Downton Abbey

BoZ    zo 28 (11.15), ma 29 aug
Rsd    do 25, zo 28 aug
E-L     wo 31 augRiders of Justice
Mads Mikkelsen (Druk) speelt een beroepsmilitair 
met een kort lontje. Als zijn vrouw overlijdt bij een 
bizar treinongeluk keert hij terug van een missie om 
de uitvaart te regelen en voor zijn dochter 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, maar dat het een aanslag betrof. Samen 
met Emmenthaler, een nog vreemdere vriend, gaan 
de mannen op missie, vastbesloten om te ontdekken 
wat er gebeurd is. Deze absurdistische wraak- 
komedie is een genot om naar te kijken en koploper 
van ons scheurkaartjes-klassement met een 9,58.  

Anders Thomas Jensen, DE 2020, 116 min, Deens gespr

De Troubles in Noord-Ierland – de bloedige strijd 
tussen katholieken en protestanten, vanaf 1969 – 
gezien door de ogen van de negenjarige Buddy. De 
jonge knul komt uit een protestants gezin en woont 
in een straat met zowel katholieke als protestantse 
gezinnen in Belfast. Zijn ouders weigeren mee te 
werken aan het uitzetten van hun katholieke buren, 
zodat het gezin tussen twee vuren komt te zitten. 
Schrijver/regisseur Branagh baseerde de film op 
zijn eigen jeugdherinneringen. Zo zijn we niet alleen 
getuige van de chaos en ellende van het bloedige 
conflict, maar ook van Buddy’s eerste verliefdheid, 
de warme genegenheid van zijn opa en oma en het 
vurige, maar wankele huwelijk van zijn ouders.

Kenneth Branagh, VK 2021, 98 minuten, Engels gespr

BoZ    zo 14 (11.15), ma 15 aug
Rsd    do 11, zo 14 aug
E-L     wo 17 augBelfast


