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BoZ    zo 12 (11.15), di 14 feb 2023
Rsd    do 9, zo 12 feb
E-L     zo 12, wo 15 feb

Een jonge vrouw laat haar pasgeboren baby 
achter in een zogeheten vondelingenkamer. Twee 
dieven nemen het kindje mee. Ze willen de kleine 
tegen betaling aanbieden op de adoptiemarkt.  
 
Wanneer de moeder, So-young, begint te twijfelen 
over haar keuze, komt ze de mannen op het spoor. 
So-young sluit zich bij hen aan en samen gaan ze 
op zoek naar geschikte ouders voor de baby. Ze 
is daarin erg kritisch. Als ze dan ook nog de politie 
achter zich aan krijgen wordt het helemaal lastig 
de klus tot een goed einde te brengen. 
 
De Japanse meesterregisseur Kore-eda week uit 
naar Zuid-Korea om te kunnen werken met  
steracteur Song Kang-ho (Parasite). Dit leidde tot 
een heerlijke film met veel komische momenten.

Hirokazu Kore-eda, KR 2022, 129 min, Koreaans gespr
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Charlie is een geliefd schrijfdocent, ook al hebben 
zijn studenten hem nooit gezien. Hij geeft les via 
Zoom, maar heeft daarbij nooit zijn camera aan. 
Reden is dat hij levensbedreigende obesitas heeft. 
Hij leeft als een kluizenaar, rouwend om het verlies 
van zijn vrouw. Zijn nukkige tienerdochter Ellie (Sadie 
Sink, Stranger Things) komt hem een keer opzoeken 
in zijn afgelegen huis in Idaho, en dat gaat helemaal 
mis. Langzaam wordt duidelijk hoe Charlie geworden 
is hoe hij is. Ellie neemt hem veel kwalijk, maar hij 
blijft ondanks alles hopen dat hij toch een vader voor 
haar kan zijn.

Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a 
Dream) schetst een ontroerend portret van een man 
die zijn leven opnieuw betekenis wil geven. Hij is een 
groot fan van het boek Moby Dick, dat mooi aansluit 
op de thema’s van het verhaal, als verdriet,  
zelfacceptatie en fysiek ongemak. Een hart- 
verwarmend en tegelijkertijd hartverscheurend 
verhaal, met een fenomenale hoofdrol van Brendan 
Fraser.

The Whale

BoZ    zo 5 (18.45), ma 6 mrt
Rsd    wo 8 mrt

In een periode waarin hij muzikaal op de achter-
grond verbleef en zich meer op het schrijven richtte, 
worstelde Leonard Cohen behoorlijk met het nummer 
Hallelujah. In meer dan vijf jaar maakt hij er zo’n 
tachtig versies van tot het af was. 
Aanvankelijk wilde de platenmaatschappij het album 
met het nummer niet uitbrengen, omdat het niet  
interessant genoeg bevonden werd. Een kleine  
veertig jaar later is Hallelujah door honderden  
artiesten gezongen en is het miljoenen keren  
beluisterd.
Met de toestemming van Cohen zelf kregen de  
documentairemakers de beschikking over nooit  
eerder vertoond archiefmateriaal, persoonlijke  
aantekeningen, interviews en opnames. Vertolkers 
Bob Dylan, John Cale, Jeff Buckley, Rufus  
Wainwright, ze komen allemaal voorbij. We weten dat 
we met deze voorstelling heel veel mensen blij zullen 
maken.

Dayna Goldfine, Dan Geller, VS 2021, 118 min, Eng gespr

Darren Aronofsky, VS 2022, 117 minuten, Engels gespr



BoZ    zo 19 (11.15), di 21 feb
Rsd    do 16, zo 19 feb
E-L     zo 19, wo 22 feb

1997. Een groepsreis naar Frankrijk. 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 geregeld de boel 
op stelten. Bovendien blijkt ze een eigen geheime 
agenda te hebben.
Sofie Gråbøl (The Killing) speelt de rol van haar 
leven in deze heerlijke road movie. Wegens groot 
succes afgelopen najaar vertonen we Rose graag 
nog een keer.

Niels Arden Oplev, DK 2022, 106 min, Deens gespr

Rose

BoZ    zo 19 (18.45), ma 20 feb
Rsd    wo 22 febPresque
Een ongewoon koppel in een lijkwagen onderweg 
naar het zuiden van Frankrijk: Louis, een werk- 
verslaafde begrafenisondernemer en Igor, een  
filosofisch ingestelde jongeman die, gehandicapt 
door een hersenbeschadiging, een stuk langzamer 
door het leven gaat. Aanvankelijk heeft Louis grote 
moeite met de aanwezigheid van zijn passagier, 
maar tegen de zonnige instelling van Igor is niets 
bestand. Alexandre Jollien (filosoof/schrijver en 
geboren met een hersenverlamming) en acteur 
Bernard Campan baseerden het script op hun sinds 
jaar en dag bestaande vriendschap. Ze spelen zelf 
de hoofdrollen in deze hartverwarmende feelgood. 

Bernard Campan, Alexandre Jollien, FR 2021, 92 min, 
Frans gesproken

In december was het heel druk bij Close, de prachtig 
gespeelde, erg ontroerende en inmiddels  
veelbekroonde tweede film van Lukas Dhont (Girl). 
Speciaal voor iedereen die er de eerste keer niet bij 
kon zijn, laten we hem graag nog eens zien.  

Léo en Rémi zijn onafscheidelijke vrienden. In een 
idyllische omgeving van velden vol dahlia’s trekken 
de jongens intens met elkaar op. 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. Dat maakt ineens alles anders.

Lukas Dhont, BE/NL/FR 2022, 105 min, Fr en Ned gespr

BoZ    zo 12 (18.45), ma 13 feb
Rsd    wo 15 febClose

BoZ    zo 26 (18.45), di 28 feb
Rsd    wo 1 mrt

Na een tijd in Duitsland gewerkt te hebben keert  
Matthias terug naar het dorpje in Transsylvanië waar 
hij vandaan komt. Hij wil zijn zoontje Rudi, die niet 
door het bos naar school durft te lopen, van zijn  
angsten afhelpen. 
Aangezien zijn vrouw hem niet meer wil zien klopt 
Matthias aan bij zijn voormalige vriendin Csilla. Zij is 
manager bij de plaatselijke bakkerij. Omdat er in het 
dorp geen geschikt personeel te vinden is, neemt ze 
twee buitenlandse krachten aan. Dat roept bij de  
dorpelingen een enorme vreemdelingenhaat op. 
Een schitterende film met een belangrijke universele 
boodschap. 

Cristian Mungiu, RO 2022, 127 minuten, Roemeens gespr

R.M.N.

BoZ    zo 5 (11.15), di 7 mrt
Rsd    do 2, zo 5 mrt
E-L     zo 5, wo 8 mrtThe Banshees of Inisherin
Colm (Brendan Gleeson) en Pádraic (Colin Farrell) 
wonen anno 1923 op het (fictieve) eilandje Inisherin, 
voor de Ierse Westkust. Ze zijn goede vrienden, 
totdat Colm van de ene op de andere dag besluit dat 
hij Pádraic niet meer wil zien. Pádraic kan dit niet 
accepteren en doet er alles aan om het contact te 
herstellen. 
Colm is een norse, gedreven violist die een  
meesterwerk wil componeren. Als hij een dramatisch 
ultimatum stelt om Pádraic duidelijk te maken dat het 
hem menens is, loopt het uit de hand.
Deze schitterende film vol tragikomische dialogen 
van de maker van Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri won onlangs drie Golden Globes. 

Martin McDonagh, VS, IE 2022, 113 minuten, Engels gespr

Hélène (Vicky Krieps) en Mathieu (Gaspard Ulliel) 
zijn al jaren gelukkig met elkaar, maar hun liefde 
wordt op de proef gesteld doordat bij Hélène een 
zeldzame longziekte is ontdekt. De jonge vrouw 
heeft de hoop op genezing opgegeven en weet dat 
ze gaat sterven. Mathieu is ervan overtuigd dat haar 
leven gered kan worden met een longtransplantatie. 
Op internet stuit Hélène op het blog van een oudere 
Noorse longkankerpatiënt, Bent. Zijn nuchtere kijk op 
leven en dood maken dat Hélène in een opwelling 
afreist naar het noorden om Bent te ontmoeten en in 
het reine te komen met zichzelf en haar lot.

Emily Atef, FR, DE, LU, NO 2022, 122 minuten, Frans, 
Engels, Noors gespr

BoZ    zo 26 (11.15), ma 27 feb
Rsd    do 23, zo 26 feb
E-L     zo 26 feb, wo 1 mrtPlus que jamais


