die aast op de prijs voor Beste
Ondernemer. Zijn pogingen werknemers en familie in evenwicht te
krijgen pakken noodlottig uit.
(muziek-)liefde overwint

ALI & AVA
exit: do 23 14:30 • ma 27 20:00

Elke dag
ook overdag
naar de film

NIEUW

filmweek 25
do 23 t/m wo 29 juni 2022
EXIT

to olivia
EXIT

ali & ava

to olivia is een portret van een zeer bewogen jaar
voor schrijver Roald Dahl en zijn beroemde vrouw,
actrice Patricia Neal, waarin een groot verlies ook
vruchtbaar uitpakt. Laatste week voor de aanstekelijke muzikale romance van ali & ava.

Pakkende muziek in aanstekelijk
drama, met een van de leukste
filmverliefdheden van dit jaar.
Veertigers Ava en Ali worden verliefd op elkaar én elkaars muziek.
Ze hebben al wat meegemaakt in
het leven. Nu alleen nog hun
families meekrijgen.
nieuwe avonturen

DOWNTON ABBEY
A NEW ERA
vr 24 15:00 • di 28 20:00
week 26: zo 03 11:00

Britse aristocratie en personeel,
eind jaren 20. De Countess of Grantham (Maggie Smith) erft onverwacht een sjieke Franse villa terwijl een film crew uit Hollywood
het kasteel onveilig maakt.
‘être et avoir’ op 4800 meter

een hartverwarmende reis rich- LUNANA, A YAK IN THE
TO OLIVIA
ting een naderend afscheid. CLASSROOM
za 25 20:30 • di 28 14:30
Muzikaal omlijst door Bach en week 26: zo 26 11:00
do 30 14:30 • wo 06 20:00
week 26: vr 01 15:00 • zo 03 20:00
Iraanse jaren-70-pop.
Eerste Oscar-nominatie voor Bhu1962. De excentrieke schrijver
Roald Dahl en de glamoureuze levenslessen in het universum tan. In ontroerend drama moet
moderne stadsleraar Uygen kinHollywoodactrice Patricia Neal, EVERYTHING
dertjes lesgeven in een extreem
wonen op het Engelse platteland, EVERYWHERE
afgelegen bergdorpje, waar tradiwaar hij en hun oudste dochter ALL AT ONCE
ties en het primitieve leven hem
Olivia gekke verhalen verzinnen. vr 24 20:30 • ma 27 14.30
niet ongemoeid laten.
Het noodlot slaat toe wanneer week 26: do 30 20:30 • wo 06 14:30
Olivia ziek wordt en overlijdt, wat Verrukkelijke science-fiction-komeindrukwekkende moederdag
een enorme impact heeft op die met een warm hart, rond de
Roald's en Patricia's leven en rela- wasserette van Evelyn, haar gezin MOTHERING SUNDAY
tie. De periode van rouw èn veer- en een pinnige belasting-inspec- do 23 20:30
kracht brengt hen echter ook teur (een heerlijke Jamie Lee Cur- week 26: zo 03 15:00 • di 05 20:00
dichter tot elkaar, stimuleert tis). Alle spelers komen terecht in Intrigerend Brits drama. Op moehaar acteren en helpt hem bij vele andere rollen, als de film derdag 1924 krijgt de 22-jarige
bestseller Sjakie en de chocoladefa- overgaat in een spitsvondige vari- huishoudster Jane één warme,
briek. Later werd Dahl een groot ant van de superheldenfilm. Een lome lentemiddag vrij. Zo kan ze
voorvechter van vaccinaties.
bonte parabel over het moderne naar haar geheime minnaar Paul,
leven gemaakt met een klein hun laatste gepassioneerde onton the road in iran budget en veel humor èn gevoel. moeting voor zijn huwelijk…

NIEUW

HIT THE ROAD

zo 26 20:00 • wo 29 14:30
week 26: ma 04 20:00

Verfrissend
speelfilmdebuut
mengt luchtig kritiek op Iran met
humor. Onderweg door desolate
landschappen, kibbelt een liefdevol, onalledaags gezin de tijd
vol. Wat een uitstapje lijkt, wordt

P GRATIS

6 goya's! • beste film en acteur

EL BUEN PATRÓN
zo 26 15:00 • wo 29 20:00
week 26: za 02 15:00

Smakelijke zwarte komedie met
weergaloze Javier Bardem als charismatische, egoïstische directeur van een weegschalenfabriek

VOLGENDE WEEK

il buco volgt zonder dialoog
een herder in Calabrië èn de
verkenning van een grot in
1961. In kostuumfilm delicieux
beleven we het ontstaan van
het restaurant, aan de vooravond van de Franse Revolutie.
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