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TOETANCHAMON

docu + lezing over het oude Egypte
Midden-Oostenkenner Jielis van Baalen

ZO.MI.

FISHERMAN'S FRIENDS

11

feelgood-film met zeemansliederen
met Gouds Shantykoor West Zuidwest

DEC

jaar

‘Filmkijken met plezier’

Een ontspannen middag filmanalyse
voorpremière en filmexpert Jan Salden
nederlandse oscar-inzending

NARCOSIS
zo 27 11:00
week 48: za 03 16:30 • di 06 20:00

Gouden Kalf-winnaar is gevoe-

filmweek 47
do 24 t/m wo 30 nov 2022
good luck to you, leo grande
met
� toetanchamon lezing
competencia oficial
exit

nieuw

exit

lige debuutfilm over een ontwricht gezin, na de vermissing
van de vader (Fedja van Huêt).
Moeder (Thekla Reuten) en haar
zoon en dochtertje gaan bijna
ten onder maar kunnen dat niet
met elkaar delen. Sterk scenario
en uitstékend spel van Reuten en
‘haar’ kind-acteurs.
prijswinnaar in cannes

CLOSE
zo 27 20:00 • wo 30 14:30
week 48: vr 02 16:00 • wo 07 20:00

Zeer persoonlijke, aangrijpende
film van Lukas Dhont (girl) is
een ontwapenend portret van de
pure vriendschap en geborgenheid tussen de 12-jarigen Léo en
Rémi. De middelbare school
brengt een soort schaamte die
hun vriendschap aantast.

Emma Thompson schittert, mede dankzij het verrassend sterke script in de ‘sex-positieve’ tragikomedie good luck to you, leo grande. Zondagmidspanning in grillig galicië
dag een uitgebreide inleiding bij een nieuwe docu
LAS BESTIAS
over Toetanchamon. Laatste week voor Antonio en di
29 20:00
Penélope in komedie competencia oficial .
week 48: vr 02 20:30 • zo 04 15:00

NIEUW

GOOD LUCK TO YOU,
LEO GRANDE

vr 25 20:30 • ma 28 14:30
week 48: za 03 20:30 • di 06 14:30

Een origineel, tragikomisch
‘Kammerspiel’ voor twee: de
stijve weduwe Nancy (Emma
Thompson) wil het gebrek aan
voldoening in haar leven inhalen.
Wat betreft seks heeft ze daarvoor de jonge gigolo Leo (Daryl
McCormack) ontboden. Hij blijkt
inschikkelijker, sympathieker èn
erudieter dan zij van een sekswerker had verwacht. In het
emotionele mijnenveld waarin
(op typisch Britse wijze) angst en
openheid rond intimiteit botsen,
weet regisseur Sophie Hyde
clichés te vermijden en geeft de
veelzijdige Thompson een masterclass in subtiel acteren.
genieten van cruz en banderas

COMPETENCIA OFICIAL

exit: ma 28 20:00

Heerlijke ‘over film’-satire met
Penélope Cruz en Antonio Banderas rond excentrieke regisseuse en haar absurde methodes.

P GRATIS

Originele, zinderende Spaanse
berg-thriller in geïsoleerd Galicië. Een Frans stel idealistische
THE LAST EXHIBITION
bioboeren botst met stugge
zondag 27 november 15.00
dorpsgenoten, die hun bittere
In een uitgebreide inleiding neemt armoede willen ontvluchten. In
Midden-Oostenkenner Jielis van dit razend spannende psycholoBaalen u mee in de wondere gische drama hebben vrouwen
wereld van het oude Egypte.
de betere overlevingsinstincten.
Deze maand is het 100 jaar
dromen van allure
geleden dat de Britse archeoloog Howard Carter in het Dal der MRS. HARRIS
Koningen bij Luxor de grafkamer GOES TO PARIS
van Toetanchamon ontdekte. za 26 20:30 • di 29 14:30
Schitterende docu vol unieke week 48: zo 04 11:00 • wo 07 14:30
beelden van de meer dan 150 Heerlijke feelgood-film over altijd
schatten en nieuwe inzichten.
opgewekte Britse huishoudster
Ada, eind jaren 50. De weduwe
samen en alleen in parijs wordt opnieuw stapelverliefd,
VORTEX
maar dan op een Dior-jurk.
do 24 20:30 • za 26 15:45
Daarvoor reist ze af naar Parijs,
week 48: do 01 14:30 • zo 04 20:00
hoofdstad van de haute-couture.
Tedere, ontroerende verkenning
van eenzaamheid en liefde. Een opstandig en grensverleggend
hecht ouder stel (Françoise Leb- MOONAGE DAYDREAM
run en Dario Argento) slijt de do 24 14:30 • wo 30 20:00
dagen in een Parijs apparte- week 48: ma 05 20:00
ment. Hij schrijft een boek over Caleidoscopische docu over zes
dromen en films. In split screen decennia popicoon/genie David
volgen we 'parallel' hun routines Bowie. Met nooit eerder veren de worsteling met haar toonde optredens, toneel, kunst,
beginnende dementie.
en film. Wervelend en kleurrijk.
FILM MET LEZING

TUTANKHAMUN
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