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PÁJAROS DE VERANO
FRAAIE VOLKSVERTELLING EN CRIME STORY INEEN

LAZZARO FELICE
MAGISCHE, TRAGIKOMISCHE FABEL

HET PÄRT GEVOEL HET UNIVERSUM VAN
ARVO PÄRT
MEEST GEVIERDE, HEDENDAAGSE COMPONIST

ACUSADO

VALS BESCHULDIGD ( MOVIE THAT MATTERS )

BUÑUEL IN THE LABYRINTH
OF THE TURTLES
ANIMATIE IN SURREALISTISCHE KWALITEIT
(PREMIÈRE)

THE BEAST IN THE
JUNGLE

LIEFDESVERHAAL ALS EPISCH DANSDUET

SUNSET
GRENSVERLEGGEND MYSTERIE IN BOEDAPEST ANNO 1913
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APRIL
ma

1 20.30 NO DATE, NO SIGNATURE

di

2 20.30 EIGHTH GRADE

wo

3 20.30 NO DATE, NO SIGNATURE

do

4 20.00 SUNSET

vr

5 20.30 PÁJAROS DE VERANO

za

6 20.00 SUNSET

zo

7 16.00 EIGHTH GRADE

zo

7 20.30 PÁJAROS DE VERANO

ma

8 20.00 SUNSET

di

9 20.30 PÁJAROS DE VERANO

wo 10 20.30 EIGHTH GRADE
do 11 20:30 HET PÄRT GEVOEL 			
HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
vr 12 20.00 SUNSET
za 13 20.30 PÁJAROS DE VERANO
zo 14 20.30 HET PÄRT GEVOEL 			
HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
ma 15 20.00 SUNSET
di

16 20.00 ACUSADA

wo 17 20.30 PÁJAROS DE VERANO
do 18 20.30 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
vr 19 20.30 HET PÄRT GEVOEL 			
HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
za 20 20.30 LAZZARO FELICE
zo 21 16.00 HET PÄRT GEVOEL 			
HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
zo 21 20.30 LAZZARO FELICE
ma 22 16.00 HET PÄRT GEVOEL 			 HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
ma 22 20.30 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
di

23 20.30 LAZZARO FELICE

wo 24 16.00 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
do 25 19.30 THE BEAST IN THE JUNGLE
vr 26 20.30 LAZZARO FELICE
za 27 20.30 THE BEAST IN THE JUNGLE
zo 28 20.30 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
ma 29 20.30 THE BEAST IN THE JUNGLE
di

30 20.30 LAZZARO FELICE

NO DATE, NO SIGNATURE
Vahud Jalilvand
Iran
2017
Farsi
ma 1
NL ond.
wo 3
104 min
Arts Kaveh raakt met zijn auto een brommer, omdat een roekeloze
chauffeur hem van de weg drukt. De schade lijkt mee te vallen
en het jongetje Amir dat achterop zit, lijkt met de schrik te zijn
vrijgekomen. De volgende dag wordt het lijk van een jongetje
bezorgd in het forensisch mortuarium waar hij werkt. Het is
Amir. Kaveh’s collega en ex-vrouw is daarbij overtuigd van een
heel andere doodsoorzaak dan de aanrijding. n Suspense en
slimme, onverwachte plotwendingen laten de spanning in deze
psychologische thriller gestaag oplopen. En daarbij draait het vooral
om het doorgronden van de menselijke aard. Regisseur Vahid
Jalilvand hanteert een uitgebreid kleurenpalet en geeft zijn naturel
acterende hoofdrolspelers alle ruimte.

Entree: € 8,50
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ACUSADA

EIGHTH GRADE
di
2
zo 7
wo 10

Bo Burnham
Verenigde Staten
2018
Engels
Nl ond.
93 min

di 16

De dertienjarige Kayla (Elsie Fisher) wordt gevolgd in haar laatste
schooljaar voor ze naar High School gaat. In haar vlogs, die door
niemand bekeken worden, geeft ze vastberaden adviezen over
volwassen worden en hoe je dat een beetje zelfverzekerd kunt
doen. In het echte leven staat ze echter aan de zijlijn en vindt maar
moeilijk aansluiting bij haar leeftijdgenoten, laat staan de jongen op
wie ze verliefd is. Kayla wil niets liever dan zichzelf zijn, maar hoe
doe je dat? Daar probeert ze achter te komen terwijl ze navigeert
langs pijnlijke zwemfeestjes, een vader die er helemaal niks van
begrijpt, populaire pestkoppen en ongewenste avances. xNa de
première tijdens het Sundance Film Festival, waar Eighth Grade
de publieksprijs won, veroverde Kayla de harten van de bezoekers
met haar naïviteit, kwetsbaarheid en onhandigheid die heerlijk
ontwapend is om naar te kijken.

SUNSET
do 4
za 6
ma 8
vr 12
ma 15

László Nemes
Hongarije
2018
Hongaars
NL ond.
142 min

Schitterend gefilmd mysterie dat zich afspeelt in het jaar voor het
uitbreken van WOI. De 20-jarige Írisz (magistraal vertolkt door
Juli Jakab) keert vanuit Wenen terug naar haar geboorteplaats
Boedapest, hoofdstad van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Ze
solliciteert er naar een baan in een elegante hoedenwinkel. Die was
ooit eigendom van haar ouders, die ze op 2-jarige leeftijd verloor.
Wanneer ze erachter komt dat ze een broer heeft, zet ze alles op
alles om hem te vinden. Daarbij komen donkere geheimen uit het
verleden naar boven. Tegelijkertijd marcheren boze hordes door de
straten, staat een wereldrijk op instorten en lijkt iedereen zijn greep
op de werkelijkheid te hebben verloren. n De Hongaarse regisseur
László Nemes ontving in 2016 voor zijn debuut Son of Saul de
Oscar Beste Buitenlandse Film. Zijn tweede film Sunset die de
wortels van de Eerste Wereldoorlog blootlegt, is cinematografisch
net zo grensverleggend en zit vol hedendaagse parallellen. Uniek!

PÁJAROS DE VERANO
Ciro Guerra, Cristina Gallego
Spanje
2018
Spaans
NL ond.
125 min

Colombia, jaren ’70. Tijdens een dorpsceremonie op een
uitgestrekte woestijnvlakte laat Rapayet zijn oog vallen op de mooie
Zaida. Beiden maken deel uit van het traditionele Wayúu volk.
Moeder Úrsula is argwanend en vraagt van Rapayet een zeer grote
bruidsschat om haar dochter te kunnen trouwen. Terwijl we de
vrouwen van Úrsula’s clan volgen tijdens hun rituelen en mystieke
wijsheden, grijpen Rapayet en zijn maatje Moisés hun kans om flink
geld te verdienen met de verkoop van een grote partij marihuana
aan een stel Amerikaanse bezoekers. n Vanaf dat moment
verandert het traditionele Colombiaanse decor geleidelijk in een
Griekse tragedie, waarin drugshandel, hebzucht en wraak steeds
meer komen bovendrijven. Is het gewetensvolle fundament van het
Wayúu volk hier nog wel tegen bestand? Pájaros de Verano wordt
als een familie-epos verteld: in vijf prachtig gefilmde hoofdstukken.
Van de makers van het in 2015 voor een Oscar genomineerde El
Abrazo de la Serpiente.

HET PÄRT GEVOEL HET UNIVERSUM VAN ARVO PÄRT
Paul Hegeman
Nederland
do 11
2018
zo 14
Nederlands,Engels
vr 19
NL ond.
ma 22
75 min
Arvo Pärt, de meest gevierde componist van onze tijd, wordt
doorgaans beschouwd als een soort kluizenaar. Maar wie de
componist aan het werk ziet, ervaart juist het tegenovergestelde;
de inmiddels 83-jarige musicus combineert een ongelooflijke
gevoeligheid met humor en een tomeloze energie. Dit is onder
meer te zien tijdens zijn intensieve samenwerking met het Cello
Octet Amsterdam, een unieke gebeurtenis die centraal staat in de
documentaire. n We krijgen zo een bijzondere inkijk in het universum
van Arvo Pärt. Een universum dat niet alleen bewoond wordt door
klassieke musici als Tõnu Kaljuste, Candida Thompson of Daniel
Reuss maar ook door andere kunstenaars zoals de choreograaf
Jirí Kylián, filmmaker Alain Gomis en de jonge Canadese technocomponist Kara-Lis Coverdale. Allen zijn zij op zoek naar het Pärt
gevoel.

10-zittenkaart: € 75

passepartout: € 150

Speciale ‘Movies That Matter on Tour’ voorpremière, met inleiding
en Q&A door Amnesty International. n Aan het zorgeloze bestaan
van de mooie, jonge Dolores komt abrupt een einde als haar beste
vriendin tijdens een feest wordt vermoord. Haar ouders doen
hun uiterste best om haar onschuld te bewijzen, maar terwijl het
proces vordert, brengt Dolores zelf hun zaak in gevaar. Ze wordt
als hoofdverdachte aangewezen en is hierdoor het mikpunt van de
media. Samen met haar ouders en hun advocaat werken ze een
doordachte verdedigingsstrategie uit. Maar terwijl de spanning
toeneemt en verborgen geheimen bekend worden, komt de familie
hevig onder druk te staan. n Acusada werd genomineerd voor de
Gouden Leeuw van Filmfestival Venetië.

BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF
THE TURTLES
Salvador Simó
Spanje
2018
do 18
Spaans,Frans
ma 22
NL ond.
wo 24
80 min
zo 28
Première. Kleurrijke animatiefilm waarin de beroemde filmmaker
Buñuel gevolgd wordt op een cruciaal moment in zijn carrière.
Buñuel is in 1930 in een persoonlijke, financiële crisis beland na
het enorme schandaal dat L’Age d’Or had veroorzaakt die hij met
Salvador Dali maakte. n Een vriend van hem wint de loterij en ze
besluiten de documentaire Las Hurdes (Land Zonder Brood) over de
Extremadura te maken. De beelden van toen, waarin we zien hoe de
extreem arme bewoners wonen in middeleeuwse omstandigheden
in piepkleine hutjes, zijn nog steeds hartverscheurend. Door in
kleurrijke animatie te verbeelden hoe deze originele zwartwit
beelden tot stand kwamen, krijgt Buñuel in the Labyrinth of the
Turtles net zo’n surrealistische kwaliteit als de films waarmee
hij later zo beroemd zou worden. Een meeslepende film over
kunstenaarschap, vriendschap en het ergens voor blijven gaan.

LAZZARO FELICE
za
zo
di
vr
di

vr
5
zo 7
di
9
za 13
wo 17

Reserveren:

Gonzalo Tobal
Argentinië
2018
Spaans
NL ond.
108 min

20
21
23
26
30

Alice Rohrwacher
Italië
2018
Italiaans
NL ond.
125 min

Op de grens van magie en realisme, te midden van zonovergoten
Italiaanse tabaksvelden, speelt het moderne sprookje Lazzaro
Felice. n Plattelandsjongen Lazzaro, geboren en getogen in het
geïsoleerde dorpje Inviolata, is de goedheid zelve. De mensen om
hem heen bestempelen hem als ‘simpel van geest’ en maken hier
gretig gebruik van. Ook de verwende jonge edelman Tancredi, die
Lazzaro overtuigt om hem te helpen bij het in scène zetten van zijn
eigen ontvoering. Hij hoopt hiermee de aandacht te krijgen van zijn
moeder, markiezin Alfonsina de Luna, beter bekend als de ‘koningin
van de sigaret’. Zij domineert het leven van de dorpelingen in
Inviolata. De ontmoeting met Tancredi brengt Lazzaro zo van
zijn stuk dat er een verschuiving in tijd en ruimte plaatsvindt.
Ineens worden de dorpelingen het moderne stadsleven ingesleurd
en komen erachter dat vrijheid en onafhankelijkheid ook niet
zaligmakend zijn. n Lazzaro Felice van regisseur Alice Rohrwacher
(Le Meraviglie), werd geproduceerd door Martin Scorsese. De film
won de prijs voor het Beste Scenario in Cannes en de Youth Jury
Award op IFFR.

THE BEAST IN THE JUNGLE
do 25
za 27
ma 29

Clara van Gool
Nederland
2019
Engels
NL ond.
87 min

Tegen de achtergrond van een afgelegen Engels landhuis speelt het
raadselachtige liefdesverhaal van John en May. John gaat door het
leven met het voorgevoel dat hem een onheilspellende gebeurtenis
zal overkomen. Dit gevoel is zo hevig dat het hem verlamt. De enige
aan wie hij dit toevertrouwt is May, die besluit om samen met hem
op dat moment te wachten. n Dit epische duet is gebaseerd op de
gelijknamige novelle van Henry James, geschreven in 1903. In deze
dansante bewerking strekt het verhaal zich uit van eind 19de eeuw
tot in het heden. Terwijl John en May elkaar leren kennen in de Britse
high society van omstreeks 1900, blijven ze tot in de 21ste eeuw,
van landhuis tot kantoorflat, om elkaar heen dansen. n The Beast
in the Jungle is zowel een stemmig gefotografeerd kostuumdrama
als een dansfilm. De hoofdpersonages worden vertolkt door de
professionele dansers Dane Hurst en Sarah Reynolds, die elkaar
steeds weer naderen maar ook altijd op afstand blijven.
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