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CHARLIE EN HANNAH GAAN UIT

vr 1 20.30 AUS DEM NICHTS

za 2 20.30 THE RIDER

zo 3 20.30 AUS DEM NICHTS

ma 4 20.30 NICO, 1988     (ZIE MEI FOLDER EN/OF WEBSITE)

di 5 20.30 AUS DEM NICHTS

wo 6 20.30 THE RIDER

do 7 20.30 NICO, 1988

vr 8       20.30    ANDRAS: FILMCONCERT MET SOFIA DRAGT

za 9 20.30 AUS DEM NICHTS

zo 10 20.30 THE RIDER

ma 11 20.30 THE RIDER 

di 12 20.30 AUS DEM NICHTS

wo 13 20.30 THE RIDER

do 14 20.30 FOXTROT

vr 15 20.30 CHARLIE EN HANNAH GAAN UIT

za 16 20.00 LA HOLANDESA

zo 17 20.30 CHARLIE EN HANNAH GAAN UIT

ma 18 20.30 FOXTROT

di 19 20.30 LA HOLANDESA

wo 20 20.30 FOXTROT

do 21 20.30 CHARLIE EN HANNAH GAAN UIT

vr 22 20.30 LA HOLANDESA

za 23 20.30 FOXTROT

zo 24 20.30 LA HOLANDESA

ma 25 20.30 CHARLIE EN HANNAH GAAN UIT

di 26 20.30 FOXTROT

wo 27 20.30 LA HOLANDESA

do     28       20.30 DJAM

vr 29 20.30 GABRIEL E A MONTANHA

za 30 20.30 DJAM

zo 1 20.30 HOMECOMING (1945)

ma 2 20.30 GABRIEL E A MONTANHA

di 3 20.30 DJAM

wo 4 20.30 HOMECOMING (1945)

do 5 19.30 FOOD & FILM: THE SALESMAN

vr 6 20.30 DJAM

za 7 20.30 GABRIEL E A MONTANHA

zo 8 20.30 DJAM

ma 9 20.30 GABRIEL E A MONTANHA 

di 10 20.30 HOMECOMING (1945)

wo 11 20.30 GABRIEL E A MONTANHA

JUNI/JULI 2018

Brady is een rijzende ster in de rodeowereld en een getalenteerde 
paardentrainer. Een val bij een rodeo, waarbij een paard zijn schedel 
verwondt, maakt echter een einde aan zijn veelbelovende carrière. 
Gedesillusioneerd en wanhopig keert de jonge cowboy terug naar 
zijn thuis, het Pine Ridge Reservaat. In een poging weer controle te 
krijgen over zijn lot gaat Brady op zoek naar een nieuwe identiteit 
en probeert hij te ontdekken wat het betekent een man te zijn 
in het hart van Amerika.  n The Rider is een indrukwekkend en 
kwetsbaar portret van een jonge cowboy en tegelijkertijd een film 
die de toeschouwer een blik gunt in de ruige wereld van de Indian 
cowboys, die rechtstreeks afstammen van de Sioux stam. De acteurs 
spelen zichzelf. Brady is een echte rodeorijder. The Rider was de 
grote verrassing op het Filmfestival van Cannes in 2017, waar de 
film werd bekroond met de Art Cinema Award. 

In een feestelijke setting presenteert zangeres Sofia Dragt haar 
nieuwe album “Still Here” in de vorm van het filmconcert  Andras. 
De combinatie van Sofia’s nieuwe live muziek en sferische 
filmbeelden creëren een unieke beleving in ons filmtheater!  n 
In haar live show, gecombineerd met de gelijknamige film van 
Jonathan Smit, wordt je meegenomen in de wereld van een Andras: 
een vrouw met buitengewone krachten, die ze niet altijd onder 
controle heeft. Daarbij is ze constant op de vlucht, om maar niet 
ontdekt te worden in een maatschappij die haar niet accepteert. 
n Sofia Dragt, afkomstig uit Wageningen, is een singer-songwriter 
die ongekunstelde liedjes met een klassieke ondertoon maakt die 
landen in je hoofd. In 2013 won ze hiervoor de prestigieuze Grote 
Prijs van Nederland en speelde onder andere op podia als Paradiso, 
de Melkweg en vele festivals in binnen- en buitenland. Kijk voor 
meer informatie op onze website, waar u ook kunt reserveren.

Het is een bloedhete dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van 
een Hongaars provinciedorpje zich voorbereiden op een huwelijk, 
arriveren een orthodoxe joodse vader en zoon op het plaatselijke 
stationnetje. Ze huren een paardenkar waarin ze zwijgzaam 
twee houten kratten laten vervoeren. n Er ontstaat onrust. De 
dorpsbewoners gaan gebukt onder een collectief schuldbesef en 
donkere geheimen en herinneringen komen bovendrijven. Is het 
familie van joodse dorpsgenoten die werden gedeporteerd en komen 
ze hun clandestien verkregen eigendommen opeisen? Het dorp 
raakt in paniek en begint maatregelen te nemen. Geleidelijk en met 
ijzeren logica werkt het script toe naar een even onvermijdelijke als 
prachtige finale. n Homecoming (1945) boeit van begin tot eind en 
heeft heel wat te vertellen over schuld, vergeving, machtsmisbruik en 
hebzucht. Het inkijkje in het Hongaarse dorpsbestaan, kleingeestig 
en overgoten met drank, is even amusant als geloofwaardig.

Tijdens een drank overgoten vrijdagnacht nemen twintigers Charlie 
en Hannah een magisch snoepje en alles en iedereen om hen 
verandert. Al slenterend door Antwerpen en pratend over omgaan 
met exen en relaties, belanden ze in de meest wonderlijke situaties. 
Het ene moment zitten ze nog in een kroeg, het volgende moment 
lopen ze over een sneeuwvlakte, of belanden ze in een kosmisch zwart 
gat.  n Deze prettig gestoorde romantische komedie over liefde, 
seks en exen zit vol met bizarre ontmoetingen en verbijsterende 
gebeurtenissen. Belgisch regisseur Bert Scholiers speelt in zijn 
fantasierijke debuut met inventieve beeldgrapjes, kleur en zwart-
wit en wisselende beeldformaten. Hoofdrolspeelsters  Evelien 
Bosmans  en  Daphne Wellens  zijn helemaal vervlochten met hun 
personages: ‘We zijn helemaal meegezogen in Bert zijn droom om 
de tragiek van onze generatie van verwende, welgestelde, blanke 
twintigers zo raak en relativerend mogelijk weer te geven.’

Maud en Frank zijn op vakantie in Chili voor een nieuwe start. 
Na jarenlang proberen, hebben ze te horen gekregen dat ze nooit 
kinderen kunnen krijgen. Maar Maud weigert dat te accepteren en 
verdwijnt na een ruzie hierover. In haar eentje reist ze van het zuiden 
naar het noorden van Chili. Onderweg ontmoet ze het jongetje 
Messi. De toevallige ontmoeting tussen de twee is het begin van een 
ontwapenend avontuur. n De reis door het beeldschoon gefilmde, 
zeer gevarieerde Chileense landschap biedt haar de mogelijkheid 
om los te komen van zichzelf en haar verleden. In anonieme 
wegrestaurants is ze een onbekende ‘blondie’ en kan ze steeds 
een nieuw levensverhaal verzinnen. Regisseur Marleen Jonkman 
zet met La Holandesa een trefzeker debuut neer: een ontroerend 
drama over een dolende vrouw die haar eigen weg weer vindt.

Openingsfilm van het ‘Movies that Matter Festival 2018’. n De 
Duitse Katja en Turkse Nuri leiden samen met hun zoontje Rocco een 
gelukkig leven in Hamburg. Wanneer vader en zoon ‘uit het niets’ 
slachtoffer worden van een bomaanslag, staat Katja’s leven van de 
ene op de andere dag compleet op zijn kop. Door Nuri’s verleden 
als drugsdealer richt de politie zich in eerste instantie op hele andere 
zaken dan op het vinden van de werkelijke daders. Als er een stel 
wordt opgepakt met neonazi overtuigingen lijkt de zaak toch de 
goede kant op te gaan. Maar vervolgens komt de rechter met 
een onverwachte uitspraak, wat grote gevolgen heeft voor Katja.  
n  Dit aangrijpend drama, waarin vooroordelen en gerechtigheid 
centraal staan, is geïnspireerd op de rechts-extremistische moorden 
in Duitsland en de daaropvolgende rechtszaak in 2013. Winnaar 
van de Golden Globe voor beste niet Engelstalige speelfilm en de 
prijs voor beste actrice tijdens Filmfestival Cannes.
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2017
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THE RIDER
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Jonathan J. Smit
Nederland

2017
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45 min

Ferenc Török
Hongarije

2017
Hongaars

NL ond.
94 min

Voordat zijn studie aan de universiteit van start gaat, besluit Gabriel 
Buchmann (João Pedro Zappa) om eerst nog een jaar op wereldreis 
te gaan. Na 10 maanden komt hij aan in Kenia waar hij diep onder de 
indruk van het land is. Als hij het continent echt wil gaan ontdekken, 
verandert zijn manier van reizen. Hij trekt dieper het land in, laat 
zich leiden door nieuwe vriendschappen en de rauwe emoties die 
boven komen. Zo bereikt hij de berg Mulanje in Malawi. Het wordt 
zijn laatste bestemming. n Om in beeld te brengen wat de reis voor 
Gabriel heeft betekend, trad regisseur Barbosa met de camera in de 
voetsporen van zijn vriend. Hij werd daarbij fantastisch geholpen 
door de gelauwerde Braziliaanse cameraman Pedro Sotero, die het 
Afrikaanse landschap weergaloos in beeld brengt. Maar bovenal 
is Gabriel e a Montanha een gevoelige reflectie op het verlies van 
een vriend en een laatste ode aan hem. Winnaar van de “France 4 

visionary award” tijdens Filmfestival Cannes 2017.
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GABRIEL E A MONTANHA

Bijzonder geslaagde en gelaagde speelfilm over de jonge Israëlische 
soldaat Jonathan en zijn ouders; met veel gevoel voor ironie en 
indrukwekkend camerawerk.  n Michael en Dafna zijn uit het veld 
geslagen wanneer ze te horen krijgen dat hun zoon Jonathan is 
gesneuveld tijdens zijn dienstplicht als wachter bij een verlaten 
grenspost. Maar is dat wel zo?  Het drama van beide ouders is maar 
de helft van dit verhaal. Foxtrot maakt een sprong in de tijd en 
neemt ons mee naar Jonathan, die samen met drie andere soldaten 
een uitgestorven grensovergang bewaakt. Wat heeft zich daar 
afgespeeld? Zowel de soldaat als zijn ouders dansen de foxtrot met 
het noodlot. Een dans met vele variaties. Maar waar je ook heen 
gaat, je eindigt altijd op het punt waar je ooit begon.  n Foxtrot 
werd bekroond met de Zilveren Leeuw van Venetië en de prijs voor 
Beste Israëlische film van het jaar.
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Asghar Farhadi
 Iran

2016
Perzisch
 NL ond.
124 min

Emad en zijn vrouw Rana betrekken een nieuw appartement in 
Teheran. Kort daarna en onverwacht wordt Rana het slachtoffer 
van een traumatisch voorval. Een geschokte Emad zoekt 
vervolgens zijn eigen wraakzuchtige weg, waarmee hij zich 
ongewild van Rana verwijdert. n The Salesman won afgelopen 
jaar de Oscar voor beste niet-Engelstalige speelfilm. Net als in 
Farhadi’s eerdere werk, zit het plot briljant in elkaar. Subtiele 
wendingen, nuances en emoties volgen elkaar naadloos op. Het 
resultaat is een dialoogrijke mix tussen drama, thriller en mysterie, 
waarin thema’s als trots, wraak en empathie een grote rol spelen. 
n Deze speciale benefietvoorstelling is een programma onderdeel 
van het Internationaal Cultureel Festival over Iran, georganiseerd 
door “Wageningen – City of Cultures” en zal worden ingeleid 
door een Iraanse filmkenner. U kunt de avond combineren met een 
verrukkelijk Iraans buffet voorafgaand aan de film. Kijk voor meer 
informatie op onze website.

Bruisende, tegendraadse roadmovie over vrijheid, verwantschap en 
ballingschap, met Griekse rebetika-muziek als kloppend hart. Djam 
(geweldig rol van Daphne Patakia) is een levenslustig, vrijgevochten 
Grieks meisje. Ze woont met haar stiefvader Kakourgos en haar tante 
op het eiland Lesbos. De taverna die ze daar runnen is vanwege de 
economische crisis bijna failliet. Kakourgos stuurt Djam naar Istanbul 
om een motoronderdeel voor hun veerboot te vinden. Daarbij hoort 
ook een omweg langs het ouderlijk huis van haar overleden moeder 
waar nog een collectie vintage elpees met Rebetiko-muziek ligt die 
ze moet oppikken. n In Istanbul ontmoet ze Avril, een Franse vrouw 
die het nobele plan had de vluchtelingen te helpen, maar haar 
geld en papieren is kwijt geraakt. Djam ontfermt zich over haar en 
samen vertrekken ze op reis terug naar Griekenland en Lesbos, een 
reis vol toevallige ontmoetingen en heerlijke muzikale intermezzo’s 
en dansscènes.

  FOOD & FILM: THE SALESMAN

  ANDRAS: FILMCONCERT MET SOFIA DRAGT
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   Vanaf donderdag 12 juli is MOVIE W gesloten. Op donderdag 30 augustus begint ons nieuwe seizoen, vanaf dan vertonen wij weer fijne en bijzondere films!


