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2001: A SPACE ODYSSEY
TIJDLOZE, FILOSOFISCHE SF CLASSIC

THE HAPPY PRINCE
OSCAR WILDE’S LYRISCHE GEHEUGENPALEIS
LEAN ON PETE

ZOEKTOCHT NAAR SURROGAAT
FAMILIE

WESTERN

ZINDERENDE CULTUURBOTSING

BEAST

PARANOIA OP ENGELS EILAND

ON CHESIL BEACH

SCHAAMTE BOTST OP BEGEERTE

DISOBEDIENCE

ORTHODOXE WURGGREEP

DEN SKYLDIGE

BLOEDSTOLLENDE MELDKAMER

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT
SARCASTISCHE HUMOR EN SNIJDENDE EERLIJKHEID

AUGUSTUS/SEPTEMBER
LEAN ON PETE

do 30 20.30 LEAN ON PETE
vr 31 20.00 2001: A SPACE ODYSSEY
za

1 20.30 LEAN ON PETE

zo

2 20.30 DON’T WORRY HE WON’T GET ...

ma

3 20:30 LEAN ON PETE

di

4 20.00 2001: A SPACE ODYSSEY

wo

5 20.30 DON’T WORRY HE WON’T GET ...

do

6 20.30 WESTERN

vr

7 20.00 2001: A SPACE ODYSSEY

za

8 20.30 DON’T WORRY HE WON’T GET ...

zo

9 20.30 LEAN ON PETE

do 30
za 1
ma 3
zo 9
wo 12

2001: A SPACE ODYSSEY

Andrew Haigh
Verenigd Koninkrijk
2017
Engels
NL ond.
122 min

vr 31
di
4
vr
7

De 15-jarige Charley Thompson is als zoon van een alleenstaande
vader vaak op zichzelf aangewezen. Wanneer ze naar Portland
verhuizen, hoopt hij op een nieuwe start. Charley vindt werk bij Del
Montgomery (Steve Buscemi), een doorgewinterde paardentrainer
die samen met zijn jockey Bonnie (Chloë Sevigny) geld verdient
met races, en sluit vriendschap met het versleten renpaard Lean on
Pete. Wanneer Del onverwacht zijn paard naar de slacht wil sturen,
gaat Charley er met het paard vandoor. Hij begint een gevaarlijke
tocht door de uitgestrekte wildernis van Oregon en Wyoming. n
Regisseur Andrew Haigh (‘45 Years’) wint opnieuw vele filmprijzen
met dit aangrijpende en prachtig gefilmde drama over verbinding,
geborgenheid en volwassen worden, gebaseerd op het bekroonde
boek van Willy Vlautin.

11 20.30 WESTERN

DON’T WORRY HE WON’T GET ...

wo 12 20.30 LEAN ON PETE

Gus Van Sant
Verenigde Staten
zo 2
2018
wo 5
Engels
za 8
NL ond.
ma 10
113 min
In de biografische film Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot
bruist cartoonist John Callahan (Joaquin Phoenix) van de levenslust,
maar heeft ook een groot drankprobleem. Na een wilde feestnacht
belandt hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Vanuit een
schijnbaar uitzichtloze situatie maakt hij echter een vriend voor
het leven binnen een excentrieke AA-groep. Bovendien ontmoet
hij de vrouw van zijn leven. Hij verwerft nationale faam met zijn
beroemde hilarische cartoons, die voor deze film geanimeerd zijn
Gewapend met een stevige dosis sarcastische humor en snijdende
eerlijkheid, wordt John een voorbeeld van levensvreugde. n Don’t
Worry, He Won’t Get Far on Foot is een inspirerend portret van een
man die zijn demonen vanuit zijn rolstoel verjaagt en zijn verslaving
en tegenslagen overwint.

do 13 20.30 WESTERN
vr 14 20.30 BEAST
za 15 20.30 ON CHESIL BEACH
zo 16 20.30 WESTERN
ma 17 20.30 BEAST
di

Na 50 jaar keert Stanley Kubricks tijdloze klassieker terug op het
witte doek. Deze filosofische sciencefiction film staat anno 2018
te boek als een van de meest vooruitstrevende meesterwerken uit
de filmgeschiedenis. Kubrick heeft met zijn 2001: A Space Odyssey
vertelformules voor grote Hollywoodfilms doen wankelen, visuele
effecten van de toekomst het heden in geslingerd en de muziek
van Strauss’ ‘Also sprach Zarathustra’ voor altijd met de leegte van
het heelal verbonden. Het maakt het kijken naar deze film in een
bioscoopzaal tot een ongeëvenaarde belevenis! n Een mysterieuze
monoliet is aanwezig bij de technologische evolutie van de mens;
van knokkende aap in oertijden tot de astronaut (Dullea) in 2001,
die dankzij computer HAL in de problemen geraakt. Intussen lijkt de
mens psychologisch stil te staan.
LET OP: Film begint om 20.00 uur

ma 10 20:30 DON’T WORRY HE WON’T GET ...
di

Stanley Kubrick
UK/USA
1968
Engels
NL ond.
149 min

18 20.30 ON CHESIL BEACH

wo 19 20.30 BEAST
do 20 20.30 DISOBEDIENCE
vr 21 20.30 ON CHESIL BEACH

WESTERN
Valeska Grisebach
Duitsland/Bulgarije
do 6
2017
di 11
Duits/Bulgaars
do 13
NL ond.
zo 16
121 min
Onder de zinderende hitte van de Europese zomer belandt
een groep Duitse bouwvakkers in ‘the middle of nowhere’ van
landelijk Bulgarije. Ze moeten er een kleine waterkrachtcentrale
bouwen, maar al snel verschuift alle aandacht naar de inwoners
van het nabijgelegen dorpje. Macho confrontaties, romantiek en
hechte vriendschappen hangen in de lucht. Alleen Meinhard past
niet echt in de groep. Zwijgzaam, tanig en zelfredzaam als Clint
Eastwood, lijkt hij op zoek naar iets anders. Hij raakt ondanks de
taalbarrière al snel bevriend met één van de bewoners. Met alle
gevolgen van dien. n Western gaat over hoe West-Europa zich tot
de Oosterburen verhoudt. Over het recht van de sterkste, vrijheid,
broederschap, ontheemding en bij een groep willen horen. Een rijke
allegorie met rake metaforen.

za 22 20.30 DISOBEDIENCE
zo 23 20.30 BEAST

di

25 20.30 DISOBEDIENCE

vr
ma
wo
zo

wo 26 20.30 ON CHESIL BEACH
do 27 20.30 THE HAPPY PRINCE
vr 28 20.30 DEN SKYLDIGE
za 29 20.30 DISOBEDIENCE
zo 30 20.30 DEN SKYLDIGE

De vrijwilligers van Filmhuis Movie W heten jullie graag
vanaf 30 augustus weer welkom in ons fijne Wageningse
Filmhuis. We hopen op een geweldig filmseizoen, en
starten alvast met een hele mooie maand.

DISOBEDIENCE
do
za
di
za

20
22
25
29

ON CHESIL BEACH

BEAST

ma 24 20.30 ON CHESIL BEACH

14
17
19
23

Michael Pearce
Verenigd Koninkrijk
2017
Engels
NL ond.
107 min

za
di
vr
ma
wo

Sterke, duistere psychologische thriller. Het ongetemde ruige
landschap van het eiland Jersey staat in schril contrast met het
verstikkende milieu waarin de 27-jarige jonge vrouw Moll (Jessie
Buckley) haar tijd doodt. Een eerste ontmoeting met de mysterieuze
en vrijgevochten outsider Pascal (Johnny Flynn), brengt haar het
hoofd op hol. Ook als hij verdacht wordt van betrokkenheid bij
een serie wrede moorden, blijft zij onwrikbaar achter hem staan.
Gaandeweg wordt duidelijk dat beiden worstelen met een geheim
uit een getroebleerd verleden. Het maakt hun band nog intenser. n
Geen enkel personage in deze spannende thriller is goed of slecht.
Iedereen draagt bij aan de dramatische gebeurtenissen. Beast is
sprookjesachtig, met heldere kleuren, felle emoties en dubbelzinnige
dromen, waarbij je als kijker voortdurend op het verkeerde been
wordt gezet

THE HAPPY PRINCE

Sebastián Lelio
Ierland/UK/USA
2017
Engels
NL ond.
114 min

do 27

Ronit is jaren geleden verbannen uit de orthodox joodse
gemeenschap in Londen vanwege haar seksuele geaardheid. Ze
is een vrij leven in New York gaan leiden. Als ze terugkeert voor
de begrafenis van haar haar vader, wordt ze niet warm onthaald.
De leden maken zich vooral zorgen om haar jeugdvriendin Esti,
die getrouwd is met een man uit de gemeenschap. De ontmoeting
tussen de twee zorgt ervoor dat ze hun passies herleven, en de
grenzen van geloof en seksualiteit verkennen. n Regisseur Sebastián
Lelio (A Fantastic Woman) heeft als rode draad door zijn films
hoofdpersonen die niet passen in de omgeving waar ze vandaan
komen. Dit sterke liefdesverhaal laat de botsing tussen liefde en
traditie zien en toont hoeveel inspanning het vergt om weerstand
te bieden.

15
18
21
24
26

Dominic Cooke &
Ian McEwan
UK, 2017
Engels
NL ond.
105 min

Tijdens de zomer van 1962 vindt de bruiloft plaats van het
jonge stel Florence en Edward. Het conservatieve Engeland is
dan nog één jaar verwijderd van grote sociale veranderingen en
de seksuele revolutie. Op de avond van hun huwelijk bij Chesil
Beach dromen ze van hun toekomst samen, maar één onderwerp
wordt angstvallig vermeden: hun aanstaande huwelijksnacht. De
verzwegen misverstanden van die avond zullen hun levens voor
altijd veranderen. n Dit prachtig gedoseerd verhaal over liefde, seks
en de angst voor het onbekende begint rustig en ontspannen, maar
wordt allengs beklemmender en spannender. Met een aantal grote
sterren zoals Saoirse Ronan (Lady Bird, The Grand Budapest Hotel),
Emily Watson (Breaking The Waves) en meesterlijk acteerwerk van
nieuwkomer Billy Howle. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller
van Ian McEwan, die tevens het scenario schreef.

DEN SKYLDIGE

Rupert Everett
Verenigd Konikrijk
2018
Engels
NL ond.
105 min

vr 28
zo 30

Het biografische drama The Happy Prince is een ode aan het
genie van de befaamde schrijver en dichter Oscar Wilde (1854 1900) op het moment dat hij uit de gratie is gevallen vanwege zijn
homoseksualiteit. Ooit was de flamboyante Wilde een van de meest
geliefde auteurs van Engeland. Na zijn veroordeling, gevangenschap
en verbanning loopt hij bedelend over de boulevards van Parijs. Een
ster die ooit zo straalde, kan diep vallen. De schoonheid van dat
verval fascineert regisseur Everett en dat is dan ook wat hij aan
het publiek wil overbrengen. n In het laatste hoofdstuk van zijn
leven wordt hij geteisterd door verlangens en geconfronteerd met
de vergankelijkheid van lusten, maar hij ontdekt ook de waarde van
echte liefde.

Gustav Möller
Denemarken
2018
Deens
NL ond.
85 min

Bloedstollende thriller die zich volledig afspeelt op één locatie,
een 112-meldkamer. Daar zit de gedegradeerde politie-inspecteur
Asger Holm verveeld telefoontjes te beantwoorden. Dan belt
Iben, een jonge vrouw die zo te horen ontvoerd is. Er is een
standaardprocedure, maar die voldoet niet voor een politieman die
normaal op straat staat. Asger zet alles op alles om de vrouw te
redden. Er ontvouwt zich zich een ultraspannend mysterie, waarbij
we als kijker samen met Asger vastzitten in de controlekamer. n
Superieur filmdebuut! Zelden waren er films die zó goed spanning
wisten op te bouwen en vast te houden in één ruimte. Den skyldige
was de grote hit op het Internationaal Filmfestival Rotterdam en
ontving de Publieksprijs. Ook op Sundance Film Festival, wist deze
thriller het publiek het meest te bekoren.

In Oktober worden de films Disobedience (één keer), The Happy Prince (drie keer) en Den Skyldige (drie keer) ook nog vertoond.
Entree: € 8,50

student/ CJP: €6,50

10-zittenkaart: €75

passepartout: €150

Reserveren:

moview.nl

Adres: Wilhelminaweg 3a, Wageningen

