moederschap en identiteit

MADRES PARALELAS
exit: do 12 15:00 • di 17 20:00

Warm (melo-)drama met Penélope
Cruz (Oscar-nominatie) van meester-verteller Pedro Almodóvar
(hable con ella, volver), over
vrouw zijn, moederschap en het
verwerken van het verleden.
poëtische overpeinzing

SILENCE OF THE TIDES
exit: ma 16 20:00

Elke dag
ook overdag
naar de film

NIEUW

NIEUW

filmweek 19
do 12 t/m wo 18 mei 2022
fabian oder der gang vor die hunde
nobody has to know
silence of the tides
madres paralelas
EXIT

EXIT

Intens hypnotiserend portret
volgt via de getijden mens en
natuur in de Wadden, een van de
grootste wetlands ter wereld.
mama worden in oslo

NINJABABY
vr 13 15:00 • zo 15 20:00
week 20: do 19 14:30 • di 24 20:00

Vlotte Noorse komedie over de
zwangere chaoot Rakel (23). Haar
gevatte ‘Ninjababy’ geeft in geanimeerde vorm commentaar.
Serieus-geestige schets van
ongewenst moederschap.

Een uitmuntend acterende Tom Schilling (werk
ohne autor) in fabian, de dynamische boekveroscar-inzending
filming over het tumultueuze Berlijn van 1931. En
A
HERO
Bouli Lanners regisseert zichzelf in nobody has to do 12 20:30 • za 14 15:00
know, een innemend Schots drama over liefde en week 20: vr 20 15:00 • ma 23 20:00
herinnering. Laatste week voor Penélope Cruz in Prachtig ambigue film van OscarAlmodóvar's madres paralelas en voor de Wadden winnaar Asghar Farhadi (a
separation, the salesman,
in het hypnotiserende silence of the tides.
todos lo saben) is een sociaal

nieuw

nieuw

NOBODY HAS TO KNOW
FABIAN ODER DER
GANG VOR DIE HUNDE vr 13 20:30 • wo 18 14:30

za 14 20:00 • di 17 14:00
week 20: do 19 19:30 • zo 22 14:30

week 20: zo 22 20:00 • di 24 14:30

èn spannend psychologisch
drama vol intrigerende morele
vragen en geeft een sfeervolle
inkijk in de Iraanse samenleving.

Acteur Bouli Lanners bewees al
gouden leeuw venetië
Dynamische verfilming van Erich dat hij ook kan regisseren (les
Kästner's vooruitziende roman géants, eldorado). In zijn L'ÉVÉNEMENT
‘Fabian, het verhaal van een nieuwste film, een Engelstalige zo 15 15:00 • wo 18 20:00
moralist’ uit 1931, die de lezer een productie, kiest hij met een afge- week 20: zo 22 11:00
spiegel voorhield van het aan- legen Schots eiland andermaal Frankrijk, 1963. De zwangere litestaande ineenstorten van de voor een vervreemdend mooie ratuurstudent Anna wil geen
Duitse samenleving (en daarmee setting. Langs ruige kusten in alleenstaande moeder worden,
ook van Europa). In Berlijn wordt volle zeewind beleven de geëmi- maar abortus is illegaal èn taboe.
de jonge reclameschrijver Jakob greerde Belg Phil (gespeeld door Intiem, mooi (tijds)beeld van een
Fabian (uitmuntend gespeeld Lanners) en de Schotse Millie patriarchale wereld.
door Tom Schilling uit werk ohne (Michelle Fairley uit ‘Game of
autor) geconfronteerd met klei- Thrones’) een opnieuw opbloei- een lekker brutale ‘underdog’
ne en grote thema's van toen en ende romance. Voor hen beiden THE DUKE
nu. 's Nachts struint hij met zijn is het wennen, aftasten en zich ma 16 14:30 • wo 18 11:00
rijke boezemvriend Labude het verwonderen, want sinds een week 20: za 21 15:00 • wo 25 20:00
bonte nachtleven van de metro- beroerte laat Phil's geheugen 1961. Een arbeider steelt ‘goedbepool af en beleeft daar liefde en hem in de steek. Een innemend doeld’ een beroemd schilderij uit
verdriet, tegenslagen en politie- drama over hoe nieuwe ervarin- de National Gallery. Waargebeurke onrust in een onheilspellend gen samensmelten met uitgewis- de feelgood-film over een lekker
veranderende maatschappij.
te herinneringen.
anti-bureaucratische Robin Hood.
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