
De acht bergen

BoZ    zo 19 (11.15, 18.45), ma 20, di 21 mrt 2023
Rsd    do 16, zo 19, wo 22 mrt
E-L     zo 19, wo 22 mrt

De verfilmde bestseller van Paolo Cognetti staat 
wegens groot succes terug op het programma.
De ouders van de elfjarige Pietro ontvluchten ieder 
jaar de drukte van Turijn en verruilen dan hun flat 
voor een huisje in Grana, een bijna verlaten  
gehucht in de Valle d’Aosta. Pietro’s vader 
bedwingt er de Alpenreuzen, zijn moeder geniet 
er van de rust. In Bruno, een stille en wat stugge 
boerenjongen die weinig onderwijs geniet maar 
alles weet van het bergleven, vindt Pietro een 
kameraad en samen beleven ze avontuurlijke 
zomers. Als de zorgzame moeder van Pietro na 
enkele jaren voorstelt Bruno mee te nemen naar 
Turijn om hem daar een opleiding te laten volgen, 
weigert Bruno’s vader woedend. Het maakt een 
abrupt einde aan de belevenissen samen, maar 
niet aan hun vriendschap, die is onverwoestbaar.

Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, 
BE 2022, 147 minuten, Italiaans gesproken
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Acht mannen van een strenge, gesloten 
mennonietengemeenschap zijn opgepakt wegens 
systematisch seksueel geweld binnen de groep. 
Terwijl de andere mannen weg zijn om de  
arrestanten op borg vrij te krijgen, hebben de 
vrouwelijke slachtoffers overleg. Ze staan voor een 
keus: volgen ze de opdracht van de mannen op en 
schenken ze de daders vergiffenis, gaan ze in verzet 
binnen de gemeenschap, of vertrekken ze? Zwijgen 
is al snel geen optie. Deze verfilming van het op 
feiten gebaseerde boek van de Canadese schrijfster 
Miriam Toews (Wat ze zeiden) bevat geweldig spel 
van onder meer Rooney Mara, Claire Foy, Jessie 
Buckley en Frances McDormand. 

Sarah Polley, VS 2022, 105 min, Engels gespr

BoZ    zo 9 (11.15, 18.45), ma 10 apr
Rsd    do 6, zo 9, wo 12 apr
E-L     zo 9, wo 12 aprWomen Talking

BoZ    di 11 apr

We hebben een primeur! In samenwerking met Film 
by the Sea Vlissingen mogen we een voorpremière 
van de alom geprezen verfilming van het boek Foster 
van Claire Keegan vertonen. Alleen in Bergen op 
Zoom en alleen op deze dinsdagavond.

Ierland 1981. De negenjarige, eenzelvige Cáit wordt 
door haar vader en moeder voor de zomer  
ondergebracht op de boerderij van een ouder  
echtpaar zonder kinderen. Voor het meisje een 
wereld van verschil met het slonzige, drukke gezin 
waar ze vandaan komt. De ontroerende en in Gaelic 
gesproken film kende een verbijsterend succes in 
Ierland, en kreeg een Oscarnominatie.

Colm Bairéad, IR 2022, 92 min, Gaelic, Engels gespr

The Quiet Girl

BoZ    zo 16 (11.15, 18.45), ma 17, di 18 apr
Rsd    do 13, zo 16, wo 19 apr
E-L     zo 16, wo 19 aprWhat’s Love 

Got to Do with It
Zoe (Lily James) kent een rampzalig liefdesleven. 
Date na date eindigt in een teleurstelling. Als de 
jonge documentairemaakster hoort dat haar  
Pakistaanse buurjongen en jeugdvriend Kaz (Shazad 
Latif, The Second Best Exotic Marigold Hotel) het 
kiezen van een geliefde aan zijn ouders overlaat is ze 
verbijsterd. Ze besluit hem met de camera te volgen. 
Ondertussen begint haar extraverte moeder (Emma 
Thompson) zich ook als koppelaarster te gedragen. 
Een fleurige, kleurige romcom waar je wel met een 
glimlach naar móet kijken.

Shekhar Kapur, VK 2022, 109 minuten, Engels, Urdu gespr



BoZ    zo 2 (18.45), ma 3 apr
Rsd    wo 5 apr

Sylvie is theatermaker en geeft acteerlessen in een 
gevangenis. Tijdens een acteerworkshop wordt ze 
verliefd op Michel, een charmante crimineel.  
Ondanks de vele protesten van haar zoon Abel  
(Louis Garrel), trouwen ze in de gevangenis en  
beginnen na Michels vrijlating een bloemenzaak in 
het centrum van Lyon. Abel vertrouwt Michel totaal 
niet en besluit samen met zijn beste vriendin  
Clémence hem te volgen om te kijken of hij wel op 
het rechte pad blijft.  

Acteur en regisseur Louis Garrel baseerde L’innocent 
op een deels autobiografische film van zijn moeder, 
die ook verliefd werd op een crimineel, maar zet het 
perspectief van de zoon centraal. Dit resulteert in 
een originele feelgood actiefilm.

L’innocent
Louis Garrel, FR 2022, 96 min, Frans gesproken

BoZ    zo 26 (18.45), ma 27 mrt
Rsd    wo 29 mrt

Ma is de vierde zoon in een arme boerenfamilie in 
China. Hij is een verlegen, bescheiden man die zijn 
plaats kent: op de achtergrond. Omdat hij een  
zeldzame bloedgroep heeft, moet hij regelmatig 
bloed geven aan de ziekelijke eigenaar van het land 
waarop hij woont en werkt. Ma’s familie bekokstooft 
een huwelijk met Cao, een incontinente, manke 
vrouw. Ma laat het allemaal gebeuren. Geleidelijk 
ontstaat er een warme relatie tussen de twee  
buitenbeentjes. Ze bouwen een huis en hebben het 
fijn samen. Een aanbod om in de stad in een flat te 
gaan wonen wijzen ze af, want ze koesteren hun 
bestaan, hoe karig het ook is. 

Deze warme, prachtige film was korte tijd erg  
populair in China, maar werd al snel verboden. 
Wellicht week de getoonde kloof tussen arm en rijk 
te zeer af van het communistische gelijkheidsideaal 
dat de Chinese overheid de bevolking nog steeds 
graag voorhoudt. 

Return to Dust

BoZ    zo 26 (11.15), di 28 mrt
Rsd    do 23, zo 26 mrt 
E-L     wo 29 mrt

Op een avond in 1952 wordt de jonge Sammy door 
zijn ouders meegenomen naar de bioscoop. Zijn 
ouders zijn bang dat de treinbotsing in de film The 
Greatest Show on Earth voor nachtmerries zal  
zorgen. Sammy’s reactie is anders: hij speelt de  
botsing na met zijn modeltrein en filmt het met de 
gezinscamera. De liefde voor film is geboren. Zijn 
moeder (Michelle Williams), een getalenteerd  
pianiste, vindt het prachtig. Ze stimuleert hem de 
artistieke kant op te gaan. Zijn vader (Paul Dano), 
computeringenieur, ziet het echter als niet meer dan 
een hobby en vindt studeren voor een zakelijk  
succes belangrijker. Sammy (Gabriel Labelle) legt  
jarenlang het familieleven vast en doet een  
ontdekking die grote gevolgen heeft. Al filmend 
in vele genres, met zijn vrienden en zussen in de 
hoofdrollen, ontdekt hij de kracht van de camera: 
een filmmaker is geboren. 

The Fabelmans is de meest persoonlijke film van 
Steven Spielberg tot nu toe en is gebaseerd op zijn 
eigen jeugd.

Steven Spielberg, VS 2022, 151 min, Engels gesproken

Ruijun Li, CN 2022, 131 min, Mandarijn gesproken

The Fabelmans BoZ    zo 2 (11.15), di 4 apr
Rsd    do 30 mrt, zo 2 apr
E-L     wo 5 apr

IJsland is altijd al een fotogeniek land geweest. Aan 
het eind van de negentiende eeuw, toen het nog een 
kolonie van Denemarken was, kwam je er een stuk 
lastiger dan nu, en was een foto maken een hele 
onderneming. Dat ondervindt ook de jonge priester 
en fotograaf Lucas, die op pad gestuurd wordt om in 
een uithoek van IJsland toe te zien op de bouw van 
een kerk. Bepakt met een kruis en een imposante 
camera begint hij aan een barre reis. De talen uit 
beide landen hebben echter zo weinig gemeen dat 
Lucas zich niet verstaanbaar kan maken en hij ook 
niet begrijpt wat de ander zegt.  Uitgeput en verward 
door de enorme culturele afstand tot de IJslandse 
bevolking blijkt het voor Lucas moeilijk om zijn oude 
beschaafde zelf te blijven. 

Godland toont de schoonheid van vergankelijkheid 
en laat zien hoe nietig de mens is in de wereld. Een 
must voor iedereen die al eens in IJsland was of er 
graag nog eens heen zou willen. 

Hlynur Pálmason, IS/DK 2022, 143 minuten 
Deens/IJslands gesproken

Godland


