
★ nieuw ★
100UP
do 10 20:30 • zo 13 11:15
week 24: do 17 14:30 • ma 21 20:00
Warme en persoonlijke mozaïek-
docu kenmerkend voor de Peruaans-
Nederlandse Heddy Honigmann met
uitsluitend 100-plussers uit Europa,
Noord- en Zuid-Amerika. Geen
getreur over ouderdom en vastge-
lopen verleden, wel een optimistisch
verslag over succesvol oud zijn.

vrouw en vrij zijn in saoedi-arabië
THE PERFECT CANDIDATE
zo 13 15:00 • wo 16 20:00
week 24: vr 18 14:30 • zo 20 20:00
Haifaa Al Mansour (wadjda), de
eerste Saoedische filmmaakster,
maakte dit ontwapende drama over
de Saoedische Maryam, die het
waagt zich – als vrouw! – kandidaat te
stellen voor de gemeenteraad.

★ nieuw ★
GUNDA
vr 11 20:30 • wo 16 14:30
week 24: za 19 20:30 • di 22 14:30
Minimalistisch en meditatief monu-
ment voor zeug Gunda en haar
biggen, met bijrollen voor verrukte
koeien en een éénpotige kip. De aan-
stekelijke zwart-witbeelden van de
maker van aquarela en ¡vivan las
antípodas! vormen een betoog dat
geheel voor zichzelf spreekt.

topper uit 2020 • narcotica in teheran
JUST 6.5
di 08 14:30 • vr 11 15:00
week 24: ma 14 20:00 • di 22 20:00
Indrukwekkend geënsceneerd narco-
tica-drama in Teheran, is tegelijk een
intense maatschappelijke thriller
rond de epidemische vormen die
drugs, corruptie en ongelijkheid
hebben aangenomen in Iran.

3 oscars • on the road in de vs
NOMADLAND
do 10 14:30 • di 15 20:00
week 24: zo 20 11:00 • wo 23 20:00
Oscars voor Beste film, regisseur en
actrice Frances McDormand (fargo
en three billboards outside
ebbing, missouri). Zij acteert
prachtig naturel tussen een cast van
'gewone' Amerikanen die zichzelf
spelen in dit warme portret van pen-
sionados 'on the road'. Chloé Zhao
maakte op dezelfde manier het
prachtige the rider, tevens in het
fotogenieke, weidse 'Wilde Westen'.

liefde in het grote berlijn
UNDINE
zo 13 20:00 • wo 16 11:00
week 24: zo 20 15:00
Bijzondere jonge vrouw die het moet
hebben van menselijke liefde, raakt
verwikkeld in een romance met een
vleugje magie en mysterie. Speelse
bewerking van eeuwenoude mythe,
met het moderne Berlijn als decor.
Paula Beer (werk ohne autor) won
de Zilveren Beer in Berlijn.

de kracht van zingen
THE SINGING CLUB
za 12 15:00 • di 15 14:30
week 24: wo 23 10:45
Luchtig en aanstekelijk Brits koor-
drama op een legerbasis, met Kristin
Scott Thomas als stijve officiersvrouw
met zang-ambities. Over vriend-
schap en de kracht van muziek – van
de maker van the fullmonty.

het verleden repareren in toscane
MADE IN ITALY
za 12 20:30 • ma 14 14:30
week 24: do 17 20:30 • ma 21 14:30
Hartverwarmende komedie met seri-
euze ondertoon, waarin een eigen-
zinnige kunstenaar (LiamNeeson) en
zijn van hem vervreemde zoon in
zonnig Toscane de pittoreske villa
gaan verkopen van hun overleden
echtgenote/moeder.

VOLGENDE WEEK
In western first cow boren twee
armetierige cowboys dankzij een koe
een onverwacht verdienmodel aan.
Mini-festival the best of idfa 2020
doet zaterdag 19 en 26 juni ook
Gouda aan. Vier docu's op een rij,
met tussendoor soep en broodjes.
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De Futseltuin

za 10 t/m wo 16 juni

Deze week richt Heddy Honigmann haar
camera uitsluitend op opmerkelijke 100-plus-
sers. En de Rus Kossakovsky volgt alleen boer-
derijdieren, vooral de filmgenieke zeug Gunda.

Elke dag
ook overdag
naar de film

filmweek 23

100up ◼ gunda ◼
nomadland ◼ just 6.5

◼ undine ◼ the perfect candidate ◼
made in italy ◼ the singing club


