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FISHERMAN'S FRIENDS
feelgood-film met zeemansliederen
Gouds Shantykoor ‘West Zuidwest’
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1
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‘Filmkijken met plezier’
Een ontspannen middag filmanalyse
Laat je meeslepen door filmdocent Jan Salden
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ZEEMANNENKOOR TE GAST
FISHERMAN’S FRIENDS
ONE AND ALL �do 01 20:00 • ma 05 14:30

week 49: vr 09 20:30 • di 13 14:30
Donderdag met feestelijk optreden
van Shantykoor West Zuidwest.
In het vermakelijke eerste deel
(fisherman's friends, 2019)
scoorde het lokale ‘shanty-koor’
uit het pittoreske Cornwall een
nummer-1-hit en een groot
optreden in Londen. In dit ver-
volgavontuur (one and all) is
behoorlijk de klad gekomen in de
groep en hun platenbaas is het
ongeregelde zooitje liever kwijt.
Maar in deze innemende muzi-
kale komedie blijken de makkers
uitPort Isaac, die vooral voor hun
eigen lol in de kroeg met elkaar
zingen, niet voor één gat te
vangen, en hun familie ook niet.

opstandig en grensverleggend
MOONAGE DAYDREAM
exit: maandag 05 december 20:00
Caleidoscopische docu over zes
decennia popicoon/genie David
Bowie. Met nooit eerder ver-
toonde optredens, toneel, kunst,
en film. Wervelend en kleurrijk.

spanning in grillig galicië
LAS BESTIAS
exit: vr 02 20:30 • zo 04 15:00
Originele, zinderende Spaanse
berg-thriller in geïsoleerd Gali-
cië. Een Frans stel idealistische
bioboeren botst met stugge
dorpsgenoten, die hun bittere
armoede willen ontvluchten. In
dit razend spannende psycholo-
gische drama hebben vrouwen
de betere overlevingsinstincten.

wat je nooit durfde te vragen
GOOD LUCK TO YOU,
LEO GRANDE

za 03 20:30 • di 06 14:30 week 49:
do 8 20:30 • zo 11 11:00 • wo 14 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 daar-
voor de jonge gigolo Leo (Daryl
McCormack) ontboden. Hij blijkt
inschikkelijker, sympathieker èn
erudieter dan zij van een seks-
werker had verwacht. In het
emotionele mijnenveld waarin

Vanaf dezeweekde innemendemuzikale komedie
fisherman's friends (deel 2: one and all) met
donderdag een optreden van het Gouds Shanty-
koor. Laatste week voor David Bowie (moonage
daydream) en de Galicische bergen (las bestias).
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(op typisch Britse wijze) angst en
openheid rond intimiteit botsen,
weet regisseur Sophie Hyde
clichés te vermijden en geeft de
veelzijdige Thompson een mas-
terclass in subtiel acteren.

nederlandse oscar-inzending
NARCOSIS
za 03 16:30 • di 06 20:00
week 49: do 08 14:30 • zo 11 20:00
Gouden Kalf-winnaar is een
gevoelige debuutfilm over ont-
wricht gezin, na de vermissing
van de vader (Fedja van Huêt).
Moeder (Thekla Reuten) en haar
zoon en dochtertje gaan bijna
ten onder aan hun gemis maar
kunnen dat niet met elkaar
delen. Mooi, uitgebalanceerd
scenario en uitstékend spel van
Reuten en ‘haar’ kind-acteurs.

samen en alleen in parijs
VORTEX
do 01 14:30 • zo 04 20:00
week 49: vr 09 15:30 • wo 14 20:00
Tedere, ontroerende verkenning
van eenzaamheid en liefde. Een
hecht ouder stel (Françoise Leb-
run en Dario Argento) slijt de
dagen in een Parijs apparte-
ment. Hij schrijft een boek over
dromen en films. In split screen
volgen we 'parallel' hun routines
en de worsteling met haar
beginnende dementie.

prijswinnaar in cannes
CLOSE
vr 02 16:00 • wo 07 20:00
week 49: za 10 16:30 • di 13 20:00
Zeer persoonlijke, aangrijpende
film van Lukas Dhont (girl) is
een ontwapenend portret van de
pure vriendschap en geborgen-
heid tussen de 12-jarigen Léo en
Rémi. De middelbare school
brengt een soort schaamte die
hun vriendschap aantast.

dromen van allure
MRS. HARRIS
GOES TO PARIS

zo 04 11:00 • wo 07 14:30
week 49: ma 12 20:00
Heerlijke feelgood-film over altijd
opgewekte Britse huishoudster
Ada, eind jaren 50. De weduwe
wordt opnieuw stapelverliefd,
maar dan op een Dior-jurk.
Daarvoor reist ze af naar Parijs,
hoofdstad van de haute-couture.

met verrassings-voorpremière, koffie/thee vooraf en iets lekkers


