Rose

BoZ zo 18 (11.15), ma 19 dec
Rsd do 15, zo 18 dec
E-L zo 18, wo 21 dec
Niels Arden Oplev, DK 2022, 106 min, Deens gesproken

1997. Een groepsreis naar Frankrijk: Parijs, de tuinen
van Monet, de stranden van Normandië. Met de bus
vanuit Jutland, Denemarken. Onder de reizigers
Vagn en Ellen èn Ellens zus Inger (Sofie Gråbøl). De
schizofrene Inger verblijft al jaren in een instelling. Ze
heeft vroeger in de Franse hoofdstad gewoond en
zou dolgraag nog eens teruggaan.
Geen gemakkelijke opgave voor zus en zwager, want
Inger zet tijdens de lange rit regelmatig de boel op
stelten en drijft de andere passagiers tot het uiterste.
Bovendien blijkt ze een eigen geheime agenda te
hebben.
Voor regisseur Niels Arden Oplev (The Girl With the
Dragon Tattoo) is dit een wel heel persoonlijke film.
Zijn eigen met schizofrenie gediagnosticeerde zus
Maren-Elisabeth maakte exact dezelfde reis.
Sofie Gråbøl (The Killing) speelt de rol van haar
leven in deze hartverwarmende road movie. De film
eindigde met afstand bovenaan tijdens ons Film by
the Sea programma.
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In de jaren 60 was het in Amerika slechts in enkele
gevallen toegestaan een abortus te laten uitvoeren.
De meeste vrouwen zochten daarom hun toevlucht in
de illegaliteit met alle gevaren van dien. Als de
zwangere Joy (Elizabeth Banks) hoort dat zij een
bevalling mogelijk niet zal overleven en het volledig
uit mannen bestaande bestuur van het ziekenhuis
geen toestemming verleent voor een medische
oplossing komt ze in aanraking met “Jane”, een
vrouwencollectief dat een veilige
zwangerschapsbeëindiging in het geheim faciliteert.
Aanvankelijk met tegenzin, maar later met volle
overtuiging raakt Joy verbonden met de strijdbare
vrouwen en in het bijzonder met leidster Virginia
(Sigourney Weaver).
Call Jane is een op ware gebeurtenissen
geïnspireerd drama en door de recente uitspraak van
het Hooggerechtshof in Amerika opnieuw actueler
dan ooit.

Babs krijgt voor haar negende verjaardag een
varkentje van grootvader Tuitjes, die plots uit
Amerika is opgedoken. Kan ze eindelijk knuffelen
met een huisdier zonder dat haar allergische vader
alles onder proest. Dat deze opa er wat Knor
betreft een heel eigen agenda op nahoudt ontgaat
de kleine meid volkomen.
Drie Gouden Kalveren in Utrecht, een Kristallen
Beer in Berlijn, de publieksprijs in Gent en op
weg naar de Oscars in de categorie animatie. Alle
reden dus om deze verfilming van het boek van
Tosca Menten te vertonen. En dan doen we graag,
want we hebben er zelf enorm van genoten. Neem
gerust uw kind of kleinkind mee. In de
stemmencast o.a Kees Prins, Alex Klaassen en
Loes Luca.

Wild Port
of Europe

zo 18 (18.45), di 20 dec
wo 21 dec

Phyllis Nagy, VS 2022, 121 min, Engels gesproken

Mascha Halberstad, NL/BE 2022, 72 min, NL gespr
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wo 23 nov

Jean-Pierre en Luc Dardenne, BE 2021, 88 min, Fr gespr
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zo 27, wo 30 nov

Wild Port of Europe

Meg Leonard, Nick Moorcroft, VK 2022, 112 min, Eng gespr

Léo en Rémi zijn onafscheidelijke vrienden. Ze
trekken intens met elkaar op in een idyllische
omgeving van bloemenvelden, en ze logeren vaak
bij elkaar. Als ze na de zomer naar de middelbare
school gaan en bij elkaar in de klas komen te zitten
roept hun relatie vragen op bij medescholieren. Het
maakt ineens alles anders.
Regisseur en scenarioschrijver Lukas Dhont maakte
eerder grote indruk met zijn debuutfilm Girl. Het
tedere, prachtig gespeelde en diep ontroerende
Close is een meer dan waardige opvolger. Dat
vonden ze ook bij het festival van Cannes, waar de
film dit jaar de Grand Prix won.

Gaspar Noé, FR 2021, 142 minuten, Frans gespr

BoZ zo 11 (11.15), di 13 dec
Rsd do 8, zo 11 dec
E-L zo 11, wo 14 dec
Willem Berents, NL 2022, 87 min, Nederlands gesproken

Denk je aan natuur, dan denk je niet direct aan de
havens en industriegebieden van Rotterdam en
Moerdijk. Maar juist die plekken inspireerden de
makers van Wild Port of Europe om een
documentaire te maken over de veerkracht van de
natuur. In een landschap waar de mens continu alles
verandert, pakken dieren hun kansen en maken
daarbij opmerkelijke keuzes.

In 2019 deden we veel mensen plezier met de
vertoning van Fisherman’s Friends, het waargebeurde
verhaal van een stel vissers uit Cornwall die
onverwachts landelijk succes krijgen met hun
zeemansliederen. Na succes volgt tegenslag. In de
vervolgfilm heeft voorman Jim het moeilijk met de
dood van vader en collega Jago. Hij reageert zich af
op zijn omgeving, wat het shantykoor, gecombineerd
met liederlijk gedrag van andere leden, bijna hun
platencontract kost. Een Ierse zangeres die in
Cornwall ondergedoken is voor de buitenwereld
brengt Jim weer op het rechte pad, dat leidt naar het
legendarische optreden van de groep op Glastonbury.
Heerlijke film weer.
BoZ zo 4 (11.15), di 6 dec
Rsd do 1, zo 4 dec
E-L zo 4, wo 7 dec
Lukas Dhont, BE/NL/FR 2022, 105 min, Fr, Ned gespr

zo 4 (18.45), ma 5 dec
wo 7 dec

De Frans-Argentijnse regisseur Noé draagt zijn film
Vortex op aan “degenen wier hersenen aftakelen voor
hun hart”. Noé toont ons een echtpaar dat verdwaalt
in het doolhof van dementie en lichamelijke
ontluistering. De man, herstellend van een
hersenbloeding, leeft enkel voor een nog uit te komen
boek, terwijl zijn dementerende vrouw doelloos
rondzwerft in hun met foto’s, boeken en videofilms
volgestouwde appartement. Een hartverscheurend
relaas over het leven, afscheid en alle complicaties
die daarbij komen kijken. Bijzonder vormgegeven
door het beeld steeds op te splitsen in twee delen, als
metafoor voor de gescheiden levens. Een must voor
wie eerder The Father of Amour zag.

De jonge Afrikaanse vluchtelingen Tori en
Lokita proberen om als broer en zus te
overleven in Wallonië. Het valt niet mee om een
verblijfsvergunning te krijgen en ze doen er alles aan
om geld bijeen te krijgen, voor hun familie en om
de schuld bij de mensen die hen het land hebben
binnengesmokkeld. Tori en Lokita zingen in een
Italiaans restaurant, bij een louche kok die hem drugs
laat bezorgen en haar promoveert tot bewaker van
een afgelegen wietkwekerij.
Opnieuw een hartverscheurende film van de altijd
fenomenale gebroeders Dardenne, over een wereld
die we over het algemeen liever niet willen zien.

Fisherman’s Friends:
One and All

BoZ
Rsd

Een unieke, met eindeloos geduld in de regio
gemaakte natuurfilm, verteld door Sacha de Boer en
met een schitterende soundtrack van Eric Vloeimans.

Un beau matin

BoZ
Rsd

zo 11 (18.45), ma 12 dec
wo 14 dec

Mia Hansen-Løve, FR/VK/DE 2022, 112 min, Frans gespr

De vader van weduwe Sandra takelt steeds verder
af. Het syndroom van Benson, een zeldzame vorm
van dementie die o.a. het taalvermogen aantast, is
slopend. Een ramp voor de voormalig hoogleraar
filosofie, en voor tolk/vertaler Sandra een
choquerende ervaring. Ze probeert, naast een
geschikt verpleeghuis en een bestemming voor zijn
talloze boeken, een evenwicht te vinden voor zichzelf
en haar dochter. Als ze bij toeval haar oude vriend
Clement tegen het lijf loopt, lijkt er zich een keerpunt
aan te kondigen.
Mia Hansen-Løve staat garant voor ingetogen films
die dicht bij de werkelijkheid blijven. Léa Seydoux is
haar perfecte muze.

