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BLACK NARCISSUS (1947)
Een groep nonnen in de Himalaya vecht tegen
verlangens en verlokkingen in een afgelegen
klooster, hoog in de bergen. Beroemd, visueel rijk
melodrama met Deborah Kerr in bont TechniColor

ZO.MI.

29
JAN

Best of IDFA 2022 on Tour
De jaarlijkse festivaldag met een selectie van de beste documentaires
van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam

ZA.MI.

18
FEB

Kieslowski's BLEU, BLANC en ROUGE
De gerestaureerde TROIS COULEURS-trilogie,met inleidingen
door ethiek-docent, schrijver en journalist Jielis van Baalen

WOE

22
FEB

WOE

15
FEB

WOE

8
FEB

Filmconcert met THE GENERAL (Buster Keaton, 1926)
Live muziek op piano bij deze beroemde komische achtervolgings-klassieker
over een locomotief en diens machinist tijdens de Amerikaanse burgeroorlog

VRIJ

10
FEB

FILMKLASSIEKER (1947)
BLACK NARCISSUS
eenmalig: zondagmiddag 29 15.00
Beroemde Britse klassieker is
een aanstekelijk exotisch melo-
drama over een groep noodlot-
tige nonnen met zeer uiteenlo-
pende persoonlijkheden (waar-
onder Deborah Kerr). Zij worste-
len met zichzelf, elkaar en de
idyllische Himalaya. Daar hopen
zij hun blijde boodschap te ver-
spreiden. Het zijn echter verlan-
gens en verlokkingen in de spec-
taculaire bergen die op hèn vat
lijken te krijgen. “It must be
something in the air that makes
everything feel so exaggerated…”
verzucht een van hen. De visuele
rijkdom waar regie-duo Powell
en Pressburger om bekend staan,
schittert in de karakteristieke
volle kleuren van TechniColor.

gouden palm voor luxe-jacht
TRIANGLE OF SADNESS
ma 30 20:00
week 4: do 02 14:30 • zo 05 20:00
De nieuwe, bonte satire van
Ruben Östlund (the square) is
prikkelend ongemakkelijk en
lachwekkend tegelijk. Over
schrijnende ongelijkheid op een
luxejacht vol modellen en miljo-
nairs in exotische wateren.

NIEUW
BROKER
vr 27 20:30 • ma 30 14:30
week 4: za 04 20:30 • di 07 14:30
De Japanse regisseur Kore-eda
Hirokazu (shoplifters), gespe-
cialiseerd in films over ‘alterna-
tieve’ families, plaatst zijn nieu-
we film in Korea. „Dankjewel dat
je bent geboren”, zegt tiener-
moeder So-Yeung in een hotel in
Seoul tegen de baby die ze kort
daarvoor nog had achtergelaten
bij een vondelingenluikje. Ieder-
een heeft een verhaal. Achter
iedere beslissing zit een com-
plexe realiteit verborgen. Kore-
eda nodigt ons uit terughoudend
te zijn met snelle oordelen en
vooringenomenheden. Verwon-
der je over de slagkracht van het
bij elkaar gerommelde ‘gezin’
dat zich liefdevol ontfermt over
een kind dat voortdurend op het
punt staat te verdwijnen in de
illegale babyhandel…

op pad in een lijkwagen
PRESQUE
za 28 16:30 • di 31 20:00
week 4: za 04 16:30 • ma 06 20:00
De twee acteurs, een met een
lichamelijke beperking, schreven
èn regisseerden zelf deze inne-
mende road- en buddymovie.

Zondagmiddag kunt u (eenmalig) genieten van de
visuele rijkdom van de prachtige klassieker black
narcissus uit 1947, een pakkend melodrama in
TechniColor. Nergens anders in Nederland te zien!
Nieuw is het bitterzoete familiedrama broker van
Japanner Kore-eda Hirokazu (shoplifters) met de
Koreaanse acteur Song Kang-ho uit parasite.

do26 jan t/mwo1 feb 2023
⋆ blacknarcissus (klassieker)

broker rose
à plein temps

nieuw exit

exit
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moeder onder druk
À PLEIN TEMPS
exit: zo 29 20:00 • di 31 14:30
Beste regie en actrice in Venetië
voor sociaal drama dat aanvoelt
als een thriller. Hardwerkende
Julie houdt constant alle ballen
in de lucht in deze vlotte ode aan
alle alleenstaande moeders!

deense trip down memory lane
ROSE
exit: wo 01 20:00
In Deense kaskraker beleeft de
schizofrene Inger een hartver-
warmende reis naar Parijs.

vriendschap op grote hoogte
DE ACHT BERGEN
zo 29 11:00 week 4:
do 02 20:00 • zo 05 15:00 • wo 08 14:30
Prachtige verfilming van de
internationale bestseller ‘Le otto
montagne’ van Paolo Cognetti
werd overladen met filmprijzen.
Indrukwekkend verhaal over
leven, oorsprong en jarenlange
vriendschap tussen de rusteloze
stedeling Pietro en de rotsvast
geaarde bergjongen Bruno. Van
het Belgische regieduo Charlotte
Vandermeersch en Felix van Groe-
ningen (the broken circle
breakdown).

op de valreep een bont leven
LIVING
za 28 20:30 • wo 01 14:30 week 4:
vr 03 15:30 • zo 05 11:00 • di 07 20:00
IJzersterke en smaakvolle rema-
ke van Akira Kurosawa's ikiru
(1952) speelt in Londen in 1953.
Wanneer de op-en-top Britse
kantoorklerk Mr. Williams (Bill
Nighy) na dertig jaar trouwe,
maar volstrekt nutteloze dienst
te horen krijgt dat hij nog maar
kort te leven heeft, probeert hij
de verloren tijd in te halen.
Krachttoer vanBill Nighy tussen
wanhoop en waardigheid..

exitexitfilmweek 04


