
nieuw • klassiek in sociaal drama
AU BOUT DES DOIGTS
za 21 sep 18.30 • wo 25 sep 20.30 
daarna: zo.29/9  do.3/10  di.8/10
Jongen uit de banlieu krijgt een taak-
straf op het Parijse conservatorium 
en de kans om, met steun van de 
directeur, zijn ongewoon grote talent 
verder te ontwikkelen. Prettig sociaal 
drama rond klassieke muziek. Met 
mooie hoofdrollen voor Kirstin Scott 
Thomas en het tweede pianoconcert 
van Rachmaninov.

muziek, humor en romantiek
YESTERDAY
vr 20 sep 15.30 • di 24 sep 20.30
daarna: za.28/9  wo.2/10
Na een mysterieuze gebeurtenis 
wordt een singer-songwriter wakker 
in een wereld waarin The Beatles
nooit hebben bestaan. Dat biedt car-
rière-kansen. Vrolijke komedie van 
Danny Boyle (slumdog millionaire) 
met o.a. Ed Sheeran. 

 komedie • isabelle huppert
CLAIRE'S CAMERA
za 21 sep 21.15 
daarna: vr.27/9  zo.6/10  vr.11/10
Lerares Claire struint met haar foto-
toestel door Cannes. Luchtige, 
licht-� loso� sche Koreaanse komedie 
rond Isabelle Huppert.

spannend drama • #me too in israël
WORKING WOMAN
terug op: vr.27/9  zo.6/10  do.10/10
Orna gaat werken bij een projectont-
wikkelaar die ‘meer’ blijkt te willen. 
Psychologische thriller over hoe sek-
suele intimidatie langzaam het leven 
van een vrouw met gezin overneemt.

documentaire • eerste maanlanding 
APOLLO 11
zo 22 sep 11.00 daarna: zo.29/9
Buitengewoon docu over de grens-
verleggende eerste maanlanding. Via 
vergeten archie� eelden zien we hoe 
de wereld daarbij (even) één werd.

debuutfilm • romantiek en drama
ONLY YOU
do 19 sep 20.30 • ma 23 sep 20.30  
daarna: zo 29/9
Bitterzoet, heerlijk sensueel liefdes-
verhaal rond perfect stel in Glasgow, 
en hun onvervulbare kinderwens. 
Met Elvis Costello’s ‘I want you’.

gouden palm cannes
LE JEUNE AHMED
vr 20 sep 18.45   daarna: ma.30/9
De jonge tiener Ahmed raakt in de 
ban van een onbuigzame islampre-
diker. Van dichtbij volgen we hem en 
pogingen hem te deradicaliseren.

elton john • muziek-biopic
ROCKETMAN
zo 22 sep 16.00   daarna: vr.27/9
Energieke biopic/rockmusical over 
Elton John. Extravagant, rijk en 
beroemd, gaat hij ook gebukt onder 
drank, drugs en foute vrienden. 

culinair drama • singapore vs. japan 
RAMEN SHOP
za 21 sep 15.00 ◼
Intieme Aziatische � lm rond twee 
nationale gerechten: bak kut teh uit 
Singapore en ramen uit Japan. Over 
het belang van familie, oud zeer en 
de troost van samen koken en eten.

estland tijdens stalin • boekverfilming
THE LITTLE COMRADE
zo 22 sep 20.00 ◼
Zachtmoedige � lm met prachtige 
enscenering over hoe de jonge Leelo 
de (politieke) situatie van ouders en 
land belee� . Bioscoophit in Estland.

thriller • waargebeurd ddr-drama
BALLON
vr 20 sep 21.15 • di 24 sep 14.00 ◼
1979. Twee families willen per ballon 
de DDR ontvluchten, op de hielen 
gezeten door de Stasi. Kreeg toenter-
tijd veel media-aandacht.

Elk jaar vertoont het Filmhuis i.s.m. 
Amnesty Gouda een � lm over men-
senrechten: donderdag 26/9 is 
regisseur Mascha Novikova daar-
voor te gast bij haar intrigerende 
docu daymohk. Ze portretteert de 
beroemde traditionele dansgroep 
die Poetin-adept en dictator Achmat 
Kadyrov graag inzet als propaganda: 
hoe cultuur tegelijk terreur kan zijn. 
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Nieuw deze week: in au bout de doigts hoort conservatoriumdirecteur 
Pierre in de hal van het Gare du Nord het virtuoze pianospel van een 
arme jongen uit de banlieu. Stiekem regelt hij een docente voor hem…
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