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juli
Quo Vadis, Aida? première
Jasmila Žbanić Bosnië-Herzegovina 2020, 101 min. (kijkwijzer: 12, angst, grof taalgebruik,
discriminatie)
Aangrijpend drama waarin de Bosnische filmmaker Jasmila Žbanić (Grbavica) de genocide in
Srebrenica toont door de ogen van een tolk die op de Nederlandse VN-basis werkt.
Do, zo, di, wo: 19:00u; vr, za: 19:20u; ook: do, vr, za, wo: 13:50u en 16:15u; zo: 12:00 en
16:35u
Ma: 19:30u met nagesprek
Engels ondertiteld: za: 21:30u
Bad Luck Banging or Looney Porn première
Radu Jude, Roemenië, 2021, 106 min. (kijkwijzer: 16, seks, grof taalgebruik)
Roemeense satire over een lerares die haar baan en reputatie bedreigd ziet als er op internet een
sekstape van haar opduikt. Winnaar van de Gouden Beer in Berlijn.
Do, vr, zo, ma, di: 20:45u; za: 19:20u; ook: do, vr, za, wo: 15:50u; zo: 16:15u
Engels ondertiteld: wo: 20:45u
The Mauritanian première
Kevin MacDonald, VK 2020, 129 min. (kijkwijzer: 16, geweld, grof taalgebruik)
Jodie Foster vertolkt een geëngageerde advocate die een onschuldige man verdedigt die jarenlang
door de Amerikaanse overheid gevangen werd gehouden in Guantánamo Bay.
Do, zo t/m wo: 21:05u; vr, za: 21:20u; ook: do t/m zo, wo: 16:00u
Flowers of Shanghai – Previously Unreleased
Hou Hsiao-hsien, Taiwan 1998, 113 min. (kijkwijzer: 16, drugs- en/of alcoholgebruik)
Gerestaureerd kostuumdrama van Hou Hsiao-hsien (The Assassin) over het innerlijke leven van
vijf prostituees in Shanghai rond 1880.
Do: 18:50u; zo: 13:40u
Tina première
Daniel Lindsay & T.J. Martin, VS 2021, 118 min. (kijkwijzer: AL, grof taalgebruik)
Inspirerende documentaire over het leven en de carrière van muziekicoon Tina Turner.
Do, di, wo: 18:40u; vr, za: 19:00u; zo: 12:20u
IN THE MOOD FOR WONG KAR WAI:

In The Mood For Love
HK. 2000, 98 min. (kijkwijzer: AL)
Hét hoogtepunt in het oeuvre van Wong Kar Wai is deze bloedmooie liefdeswals over twee buren
die ontdekken dat hun wederzijdse echtgenoten een relatie met elkaar hebben.
Engels ondertiteld: ma: 19:00u
The Hand (director’s cut)
HK. 2004, 56 min. (kijkwijzer: AL, grof taalgebruik)
Een weelderige film van Wong Kar Wai over obsessie, onderdrukking en klassenverschillen in het
Hongkong van de jaren zestig.
Zo: 14:45u; wo: 19:20u
2046
HK. 2004, 129 min. (kijkwijzer: 12, seks)
Volmaakt gestileerde, nostalgische film over een schrijver die in een Hongkongs hotel aan een
sciencefictionroman werkt en met korte affaires zijn grote liefde tracht te vergeten.
Ma: 20:45u
Fallen Angels
HK. 1995, 99 min. (kijkwijzer: 6, geweld)
De levens van een huurmoordenaar, diens opdrachtgever, een telefoonverslaafde vrouw en een
zonderlinge ex-crimineel botsen op elkaar in nachtelijk Hongkong.
Zo: 20:45u
Chungking Express
HK. 1994, 102 min. (kijkwijzer: 16)
De doorbraakfilm van Wong Kar Wai volgt de lotgevallen van twee politiemannen met een
gebroken hart. Een van de favoriete films van Quentin Tarantino.
Engels ondertiteld: wo: 20:45
Happy Together
HK. 1997, 96 min. (kijkwijzer: 12, geweld, seks, grof taalgebruik)
Weemoedig drama over twee homoseksuele geliefden die niet met en niet zonder elkaar kunnen
leven, met de mooiste tangoscène uit de filmgeschiedenis.
Di: 18:50u

Blackbird
Roger Michell, VS. 2019, 97 min. (kijkwijzer: 12, angst, grof taalgebruik)
Familiedrama met Susan Sarandon als een terminaal zieke moeder die haar dochters in
haar landhuis uitnodigt voor een laatste bijeenkomst. Al snel lopen de onderlinge
spanningen op.
Wo: 18:30u
De Oost
Jim Taihuttu Nl. 2021, 137 min. (kijkwijzer: 16, geweld, angst, grof taalgebruik)
Heftig oorlogsdrama van Jim Taihuttu (Rabat, Wolf) over een Nederlandse soldaat die tijdens de
onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië in conflict raakt met zijn geweten.
Di: 20:50u

De Slag om de Schelde
Matthijs van Heijningen, Nl. 2020, 124 min. (kijkwijzer: 16, geweld, angst)
Epische Nederlandse oorlogsfilm over de grootste operatie op Nederlands grondgebied
tijdens de Tweede Wereldoorlog: de Slag om de Schelde.
Do t/m zo, wo: 13:30u
DNA
Maïwenn, Fr. 2020, 90 min. (kijkwijzer: AL, grof taalgebruik)
Indringend (zelf)portret van en met de Franse actrice/regisseur Maïwenn over een vrouw die
worstelt met haar bewogen verleden en de complexiteit van haar gemengde roots.
Do, ma, wo: 19:10u; vr: 14:20u; za: 19:40u; zo: 14:50u
First Cow
Kelly Reichardt, VS 2019, 122 min. (kijkwijzer: 9, angst, grof taalgebruik)
Ingetogen drama van Kelly Reichardt (Certain Women, Wendy & Lucy) over twee pioniers die in
het Oregon van 1820 met een patisseriehandeltje de Amerikaanse Droom najagen.
Dagelijks: 21:05u; ook: do, vr, za, wo: 16:35u; zo: 16:45u
Gunda
Victor Kossakovsky, N. 2020, 93 min., zwart-wit, geen dialoog. (kijkwijzer: AL)
Beeldschone en intieme zwart-wit film, zonder dialoog en zonder muziek, over een
boerderijvarken en haar twaalf biggetjes.
Do, za, wo: 14:20u; vr, za, di: 19:10u
Judas and the Black Messiah
Shaka King, VS 2021, 127 min. (kijkwijzer: 16, geweld, grof taalgebruik)
Spannend drama over een FBI-informant die infiltreert in de Black Panther Party. Winnaar van
twee Oscars, waaronder die voor beste acteur in een bijrol (Daniel Kaluuya).
Do, zo, di, wo: 21:15u; vr, za: 21:30u; ook: do, vr, wo: 15:50u; za, zo: 16:20u

La Dea Fortuna
Ferzan Özpetek, It. 2019, 114 min. (kijkwijzer: 9, angst)
Emotioneel Italiaans drama over twee homoseksuele mannen die op het punt staan hun
relatie te beëindigen als een vriendin hen vraagt om een paar dagen op haar kinderen te
passen.
Zo: 18:30u
Land
Robin Wright, VS 2021, 89 min. (kijkwijzer: 12, angst, grof taalgebruik)
Regiedebuut van actrice Robin Wright (House of Cards) over een vrouw die op zoek gaat naar de
zin van haar leven in de uitgestrekte wildernis van de Rocky Mountains.
Do, vr: 14:00u; vr, zo, ma: 18:50u; za: 19:10u
Lourdes
Thierry Demaizière, Fr. 2019, 95 min. (al)
Deze documentaire volgt een aantal pelgrims op hun reis naar de beroemde bedevaartsplaats en
luistert naar hun gefluisterde gebeden.
Zo: 12:30u; di: 18:30u; wo: 13:40u

Love In A Bottle
Paula van de Oest, Nl. 2021, 80 min. (al)
Een film over liefde in lockdown.
Do: 18:30u
Mandibules
Quentin Dupieux, Fr. 2020, 77 min.
(kijkwijzer: 6, geweld, angst, grof taalgebruik)
Een surrealistische komedie van Quentin Dupieux (Deerskin, Rubber) over twee jongens die een
enorme vlieg vinden en dit gigantische gedrocht africhten om er geld mee te verdienen.
Vr: 21:30u; za: 21:40u
Nomadland
Nederlandse première Chloé Zhao, VS. 2020, 108 min., Engels gesproken, Nederlands
ondertiteld. (kijkwijzer: AL, grof taalgebruik)
In Oscarwinnaar Nomadland vertolkt Frances McDormand een door het leven gegeselde vrouw
die als een moderne nomade met haar camper door Amerika trekt.
Do, zo t/m wo: 18:40 en 20:55u; vr, za: 18:50 en 21:05u; do t/m zo, wo: 14:10 en 16:25u; zo:
12:10u
Petite Fille
Sébastien Lifshitz, Fr. 2020, 90 min. (kijkwijzer: AL)
Intieme documentaire over een buitengewoon gezin dat vecht voor het geluk van dochter Sasha,
een zevenjarig meisje dat als jongetje geboren werd.
Vr, za: 13:40u; ma: 18:30u
Promising Young Woman
Emerald Fennell, VK. 2020, 113 min. (kijkwijzer: 12, geweld, angst, grof taalgebruik)
Stijlvolle thriller met Carey Mulligan als een jonge vrouw die afrekent met wangedrag van
mannen. Winnaar van de Oscar voor Beste Originele Scenario.
Do: 21:15u
Son-Mother
Mahnaz Mohammadi, Iran 2019, 102 min. (kijkwijzer: 12, angst)
Aangrijpend Iraans drama over een weduwe die als voorwaarde om te kunnen hertrouwen afstand
moet doen van haar twaalfjarige zoon.
Vr: 18:30u
Zappa
Alex Winter, VS 2020, 129 min. (kijkwijzer: 6, grof taalgebruik, angst)
Markant portret van Frank Zappa (1940-1993), een muzikale vernieuwer met een
maatschappijkritische en scherp analytische kijk op de wereld.

Zo: 18:40u
Familiefilms:
Aya and the Witch
Gorô Miyazaki, Jap. 2021, 83 min. (6/geweld/angst/taal)
Wanneer het weesmeisje Aya wordt geadopteerd door een heks, belandt ze in een huis gevuld met
mystiek en magie.
Zo: 14:30u; wo: 14:00u

Buurman & Buurman: Bakken En Grillen
Marek Beneš, Tsjechië 2020, 60 min. (kijkwijzer: AL)
De inventieve, maar klunzige doe-het-zelf vrienden zijn terug en beleven dit keer een reeks
kookavonturen.
Za: 15:00u

