The Last Bus

BoZ zo 2 (11.15, 18.45), ma 3, di 4 okt
Rsd do 29 sep, zo 2, wo 5 okt
E-L zo 2, wo 5 okt
Gillies MacKinnon, VK 2021, 86 minuten, Engels gespr

Als je dan toch een buspasje hebt waarmee je gratis
kunt reizen, dan kun je daar ook maar het beste
gebruik van maken. De negentigjarige weduwnaar
Tom Harper (de geweldige Timothy Spall) doet dat
als weinig anderen. Vanuit zijn woonplaats John
O’Groats, de meest noordelijke plek van het Britse
vasteland, vertrekt hij naar het puntje van Cornwall,
Lands End. Een reis van 1300 kilometer. Hij ontmoet
allerlei mensen en maakt het nodige mee, terwijl
in flashbacks duidelijk wordt waarom hij aan deze
wonderbaarlijke onderneming begonnen is. Een heel
ontroerende film.

Un autre monde

BoZ zo 9 (11.15), ma 10 okt
Rsd do 6, zo 9 okt
E-L zo 9, wo 12 okt
Stéphane Brizé, Frankrijk 2021, 96 minuten, Frans gespr

Philippe Lemesle (Vincent Lindon) is manager van
een Franse vestiging van een Amerikaanse
multinational. Hij krijgt de opdracht tien procent van
de werknemers van de fabriek ontslaan, puur omdat
de (Amerikaanse) aandeelhouders meer winst eisen.
De enorme morele dilemma’s die hij ervaart gaan ten
koste van zijn privéleven, en hij komt op een punt dat
hij moet beslissen hoe het verder moet met zijn leven.
Un autre monde geeft een indringend en
indrukwekkend inkijkje in de keerzijde van de vrije
markt: een wereld waarin geen ruimte is voor
menselijkheid.
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Alcarràs

Verfilming van de gelijknamige bestseller van Delia
Owens.
Catherine ‘Kya’ Clark is als kind in de steek
gelaten en moet zichzelf zien te redden in het
moerasgebied van North Carolina. Door de
jarenlange geruchten die over het ‘moerasmeisje’
rondgaan in Barkley Cove raakt de slimme en
veerkrachtige Kya steeds meer geïsoleerd.
Als ze in contact komt met twee jonge mannen
uit het dorp, Tate en Chase, gaat er een nieuwe
wereld voor haar open. Tot in de moerassen het
lichaam van Chase wordt gevonden. Hoewel er
geen duidelijk bewijs is voor moord, verdenkt
de politie het moerasmeisje Kya ervan Chase te
hebben vermoord. Tijdens het onderzoek wordt
echter steeds minder duidelijk wat er nu precies is
gebeurd.

Encore
The Last Bus

Un autre monde

Maura Delpero, Argentinië 2019, 91 minuten, Spaans gespr

Ongehuwde moeders die worden opgevangen in een
nonnenklooster, dat is hier iets van lang geleden. In
Buenos Aires gebeurt het nog steeds, in een
zogeheten ‘hogar’. We maken er kennis met de
wilde, grofgebekte Luciana, moeder van de vierjarige
Nina, en haar meer ingetogen vriendin Fati, zwanger
van haar tweede kind. Luciana heeft veel moeite
met de regels van het klooster en knijpt er tussenuit
om haar nieuwe vriendje te kunnen zien. Als ze niet
terugkeert, ontfermt de Italiaanse novice Paola zich
over Nina. Drie vrouwen, die elk een eigen invulling
geven aan het begrip moederschap.

Where the Crawdads Sing

Olivia Newman, VS 2022, 125 minuten, Engels gespr
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Mes frères et moi

Good Luck to You, Leo Grande

openingsfilm
van het festival

BoZ

De veertienjarige Nour vormt met zijn drie oudere
broers een armoedig mannenhuishouden. Vader is
overleden, moeder ligt in coma in de slaapkamer van
het krappe appartement aan de Franse zuidkust. Met
een taakstraf aan zijn broek ziet de zomer er voor
Nour allesbehalve zonnig uit. Tijdens het schilderwerk
in een school komt hij in contact met operazangeres
Sarah. Ze vraagt hem deel te nemen aan de
zomercursus zingen die ze verzorgt en ze blijken
allebei gek op Puccini. De meest criminele van zijn
broers ziet dat zingen helemaal niet zitten. Hij heeft
liever dat Nour wat geld verdient.

zo 11 (11.15), di 13 (20.30) sep

Katy Brand, VK 2022, 97 minuten, Engels gespr

Spraakmakende Britse komedie over een weduwe van middelbare leeftijd die een jonge mannelijke sekswerker
inhuurt. Met schitterend acteerwerk Emma Thompson.

Rose

BoZ

zo 11 (16.00), zo 18 (11.15) sep

Niels Arden Oplev, Denemarken 2022, 106 minuten, Deens gespr

Ellen en haar man nemen haar schizofrene zuster Inger (Sofie Gråbøl, The Killing) mee op een busreis naar
Parijs. Van de maker van Millennium.

Let It Be Morning

BoZ

Alcarràs

zo 11 (18.45), wo 14 (18.30) sep

Net als de Palestijnse zakenman Sami met zijn gezin naar zijn afgelegen geboortedorp gaat voor het huwelijk
van zijn jongere broer wordt het dorp afgesloten door het Israëlische leger.
BoZ

ma 12 (18.30) sep

Bernard Campan en Alexandre Jollien, Frankrijk 2021, 92 minuten, Frans gespr

Twee mannen, van wie er één een lichamelijke beperking heeft, ontmoeten elkaar en ontdekken dat ze toch
niet zo verschillend zijn als ze hadden gedacht.

Vortex

BoZ

ma 12 (20.30), wo 14 (20.30) sep

Gaspar Noé, Frankrijk 2021, 142 minuten, Frans gespr

Een bejaard stel wordt uit elkaar gedreven door de dementie van de vrouw. Bijzonder vormgegeven door het
beeld steeds op te splitsen in twee delen, als metafoor voor de gescheiden levens.

Boiling Point

BoZ

di 13 (18.30), zo 18 (16.00) sep

Philip Barantini, VK 2021, 92 minuten, Engels gesproken

Kok Andy probeert zijn Londense restaurant ondanks alle tegenslag draaiende te houden op de drukste dag
van het jaar. In één lange, ononderbroken take gefilmd.

Three Thousand Years of Longing

slotfilm
van het festival

BoZ

zo 18 (18.45) sep

George Miller, VS/Australië 2022, 108 minuten, Engels gesproken

Een vrouwelijke taalwetenschapper wordt verliefd op de geest die uit het flesje komt, dat ze op een markt in
Istanbul kocht. Met Tilda Swinton en Idris Elba.

BoZ zo 25 (11.15), di 27 sep
Rsd do 22 sep
E-L zo 25, wo 28 sep
Carla Simón, Spanje, Italië 2022, 119 min, Catalaans gespr

De familie Solé kreeg hun boomgaard in bezit
doordat opa in de Spaanse Burgeroorlog het leven
redde van grootgrondbezitter Pinyol. Mondeling
afgesproken, bezegeld met een handdruk. Met liefde
en toewijding hebben ze er jaren perziken geteeld.
Nu wil de erfgenaam van Pinyol een koopakte zien,
anders gaat hij het land gebruiken voor
zonnepanelen. Zo dreigt er voor de familie niet alleen
een einde te komen aan hun bedrijf, maar ook aan
hun manier van leven.
Carla Simon (Summer 1993) won met haar film een
Gouden Beer in Berlijn. Een bitterzoet drama over
landbouwproblematiek die in Europa maar al te
actueel is.

Eran Kolirin, Israël 2021, 101 minuten, Arabisch, Hebreeuws gespr

Presque

BoZ ma 19, di 20 sep
Rsd do 15, zo 18, wo 21 sep
E-L zo 18, wo 21 sep
Yohan Manca, Frankrijk 2021, 109 minuten, Frans gespr

Encore

BoZ
Rsd

zo 25 (18.45), ma 26 sep
zo 25, wo 28 sep

Cédric Klapisch, Frankrijk 2022, 117 minuten, Frans gespr

Élise (Marion Barbeau, ballerina bij het ballet van
de Parijse Opera) schittert als soliste bij het Parijse
Operaballet tot ze tijdens een voorstelling haar voet
zwaar blesseert. Een lang revalidatietraject wacht en
het is maar de vraag of ze ooit nog zal dansen. Een
meisjesdroom valt in duigen en ze moet een ander
doel in haar leven vinden. Ze besluit een vriendin
te helpen met een cateringklus in Bretagne. Een
modern dansgezelschap komt repeteren en tijdens
het werk ziet zij hoe het gezelschap aan een nieuwe
voorstelling werkt. Als ze mee mag repeteren, wordt
het vuur weer aangewakkerd. Zal ze toch weer
kunnen dansen?
Sluit mooi aan bij Roosendaal Danst! dit weekend.

