gen en saamhorigheid in een bijzondere gemeenschap (zonder
mannen) met ook voor de strenge bewaarders een zorgende rol.
op zoek naar nieuwe ouders

NOWHERE SPECIAL
exit: za 06 15:00 • ma 08 20:00

Elke dag
ook overdag
naar de film

NIEUW

elvis

filmweek 31
do 4 t/m wo 10 aug 2022
délicieux
nowhere special
EXIT

EXIT

EXIT

Rustig opgebouwd, waargebeurd
Noord-Iers drama onthult in kleine stapjes wat er precies speelt.
De 35-jarige glazenwasser en
alleenstaande vader John zoekt
nieuwe ouders voor zijn vierjarige zoontje Michael. Tijdens hun
huisbezoeken (langs diverse Britse klassen) worstelt John met het
nakende besef dat zijn onvoorwaardelijke liefde onvermijdelijk
ook loslaten betekent. Bekroond
met diverse publieksprijzen (o.a.
bij Film by the Sea).

Regisseur Baz Luhrmann (moulin rouge) creëerde er was eens… ‘het restaurant’
met elvis een heerlijke en wervelende muziek-bio- DÉLICIEUX
exit: do 04 14:30 • wo 10 20:00
pic over the King of Rock ‘n’ Roll, vol hoogte- en Smakelijke
kostuumfilm waarin
dieptepunten en zijn roots in de zwarte muziek aan de vooravond van de Franse
van het Zuiden, verteld vanuit het perspectief van Revolutie de ontslagen kok Pierre
zijn onbetrouwbare manager ‘Kolonel Parker’. met een vrouwelijke leerling het
Laatste week voor het smakelijke délicieux en het eerste ‘restaurant’ ontwikkelt.
Een culinaire feelgood-film met
mooie, aangrijpende nowhere special.
het nodige vleugje humor.
in (en onder) tijdloos calabrië

NIEUW

IL BUCO

mama is een wervelwind week 32: vr 05 15:00 • di 09 20:00

ELVIS

LA RUCHE

za 06 20:00 • wo 10 14:00
week 32: zo 14 20:00 • di 16 14:00

vr 05 20:30 • ma 08 14:30
week 32: do 11 20:30 • wo 17 14:30

za 13 15:00 • wo 17 20:00

Meditatieve docu-fictie observeert
met visuele pracht zonder diaBaz Luhrmann bewees zich eerder Levendige Belgische debuutfilm loog een stokoude herder, in 1961
met strictly ballroom, romeo schetst het leven van drie tiener- hoog in de Calabrische bergen.
+ juliet en moulin rouge als dochters die meegesleept wor- Ondertussen verkent een groep
meester van grootse en overdadi- den door de buien van hun moe- speleologen uit de grote stad op
ge muziekfilms: met elvis levert der Alice (Ludivine Sagnier): zij is zijn alpenweide een van de diephij een wervelende biopic af over de ene keer prettig gestoord en ste grotten op aarde. Fascinerende grootste rocklegende aller tij- ondernemend, dan weer depres- de bezinning op het onvatbare
den. Verwacht geen exacte sief of giftig. Ondanks hun hech- van ons bestaan en de natuur.
geschiedenisles, maar een dyna- te band is de impact op de jonge
dansen is leven
mische vertelling waarin goed meiden enorm. Het subtiele la
naar voren komt hoe Elvis' ruche (‘de bijenkorf ’) is met ENCORE
muziekliefde (noem het gerust veel respect gefilmd en overtuigt week 32: zo 07 20:00 • di 09 14:30
verslaving!) geworteld is in zijn dankzij vier uitstekende spelers. vr 12 15:00 • ma 15 20:00
jonge jaren in het Amerikaanse
Vlot drama vol prachtige choreomoeder zijn achter tralies grafie, over balletdanseres Élise
Zuiden en contacten met zwarte
muzikanten als Big Mama Thorn- 107 MOTHERS
(Marion Barbeau, prima ballerina
ton, Little Richard, Mahalia Jackson do 04 20:30 • zo 07 15:00
bij de Parijse Opera) die haar
dansschoenen aan de wilgen
en Sister Rosetta Tharpe. Met week 32: do 11 14:30 • di 16 20:00
opwindende optredens van Aus- De zwangere Lesya bevalt in Vrou- moet hangen. In Bretagne krijgt
tin Butler als Elvis, naast Tom wengevangenis 74 in Odessa (Oek- haar professionele èn persoonlijHanks als dubieuze (Nederland- raïne) van zoontje Kolya. Mooi ke leven gelukkig weer een hoopse) manager ‘Kolonel Parker’.
gestyleerd drama over ontberin- volle wending.
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