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UNIEKE THEATRALE  ERVARING
NUREYEV

WAARGEBEURD OVERLEVINGSVERHAAL

ANNA’S WAR

HYPE ROND IDENTIEKE DRIELING

THREE IDENTICAL STRANGERS

LETO
ROCK, LOVE & PERESTROJKA  

COLD CASE HAMMARSKJÖLD
MOORDZAAK VOL COMPLOTTHEORIEËN

POWERPLANT
ANIMATIE IN SURREALISTISCHE KWALITEIT  

BLIK OP VRIJHEID
VLUCHTELINGEN TOEN EN NU

HIGH LIFE
VOORTPLANTINGSEXPERIMENT IN DE RUIMTE 

WHEN THE WAR COMES
FASCIST IDEALS IN PAPER-THIN LAYER OF 

DECENCY  

THE MAN BANKSKY
VAN WIE IS “STREET-ART” EIGENLIJK? 

SAND WARS
THE NEW GOLD RUSH



Entree:  € 8,50 student/ CJP: € 6,50  10-zittenkaart: € 75    passepartout: € 150  Reserveren: moview.nl Adres: Wilhelminaweg 3a, Wageningen

wo 1    20.30 BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

do 2     20.30 ANNA’S WAR

vr 3     20.30 LETO

za 4     21.00 ANNA’S WAR

ma 6    20.30  THE BEAST IN THE JUNGLE

di 7     20.30  ANNA’S WAR

wo 8    20.30  LETO

do 9     20.30  ANNA’S WAR

vr 10    20.30  COLD CASE HAMMARSKJÖLD

za 11    20.30  LETO

zo 12    20.30  COLD CASE HAMMARSKJÖLD

ma 13  20.30  LAZZARO FELICE

di 14    20.30  COLD CASE HAMMARSKJÖLD

wo 15  20.30  LETO

do 16   20.30  THREE IDENTICAL STRANGERS

vr 17     20.00 BLIK OP VRIJHEID

za 18     20.30  HIGH LIFE

zo 19   20.30  THREE IDENTICAL STRANGERS

ma 20  20.30  HIGH LIFE

di 21  20.00 WHEN THE WAR COMES

wo 22  20.30  HIGH LIFE

do 23   20.30  THE MAN WHO STOLE BANKSY

vr 24  20.00 SAND WARS

za 25   20.30  HIGH LIFE

zo 26   20.30  THE MAN WHO STOLE BANKSY

ma 27  20.30  THREE IDENTICAL STRANGERS

di 28   20.30  HIGH LIFE                                   

wo 29  20.30  THREE IDENTICAL STRANGERS

do 30   20.30  THE MAN WHO STOLE BANKSY

vr 31   20.30  NUREYEV

MEI
COLD CASE HAMMARSKJÖLD

In 1961 stort het vliegtuig van VN-secretaris-generaal 
Hammarskjöld onder verdachte omstandigheden neer in Noord-
Rhodesië (huidig Zambia). De Zweedse Hammarskjöld pleitte voor 
de onafhankelijkheid van Congo en had zich daarmee impopulair 
gemaakt bij de koloniale grootmachten. De crash leidde tot een van 
de meest mysterieuze moordcomplotten uit de recente geschiedenis. 
Meer dan 50 jaar later gaat de Deense filmmaker, journalist en 
provocateur Mads Brügger op onderzoek om voor eens en altijd de 
waarheid te achterhalen. De eigenzinnige Brügger zoekt samen met 
de Zweedse privédetective Göran Bjorkdahl naar vliegtuigresten, 
interviewt niet eerder gehoorde getuigen en duikt in de archieven. 
Het duo stuit daarbij op veel verzet en gesloten deuren en belandt 
in een web van bedrog en verraad. Maar dan komt het tweetal iets 
op het spoor dat veel groter is dan de moord op een VN-secretaris. 
n Winnaar van o.a. de World Cinema Documentary Directing 
Award (Sundance 2019) en de Camera Justitia Award (Movies that 
Matter 2019). 

vr 10
zo 12
di 14

Mads Brügger 
Denemarken, 

2019Engels, Frans e.a.
NL ond.
128 min

WHEN THE WAR COMES

Peter Švrzek from Slovakia has just finished his studies, and he has 
a nice girlfriend. But Peter is worried. He is concerned about the 
future of his country and the arrival of immigrants. If there’s going 
to be a war, Peter wants to be prepared for it, so in his free time 
he leads a paramilitary group of dozens of men. In their weekend 
training sessions, they wear fake uniforms and use dummy 
weapons, but they take their mission very seriously indeed. n 
Hundreds of teenagers join the Slovak Recruits paramilitary group 
to get ready for the final clash of civilizations and to fight whoever 
invades their country. Without passing judgement, director Jan 
Gebert observes the group’s rise in popularity. n Special ‘Movies 
That Matter on Tour’ screening, with an introduction and Q&A by 
Amnesty International.

di 21

Jan Gebert
Czech Republic, 2018

Slovak
English subt.

76 min

THE MAN WHO STOLE BANKSY

In 2007 schildert Banksy in Bethlehem een soldaat die de papieren 
van een ezel controleert. Het is bedoeld als uiting van verwondering, 
maar de Palestijnen bekijken het met grote ergernis. Een taxichauffeur 
zaagt het betonnen kunstwerk uit en zet het op eBay. Er volgt een 
fascinerende tocht langs alle gerenommeerde musea en vele rijke 
kunstverzamelaars. Uiteindelijk belandt het op een kunstveiling in 
Los Angeles.n THE MAN WHO STOLE BANKSY is ook het verhaal 
over ‘street art’ als nieuwe kunstvorm en het eigendomsrecht. 
Street artists schilderen op publieke plekken en hebben bijna nooit 
een identiteit. Om antwoorden te vinden interviewt filmmaker 
Proserpio bewoners uit Bethlehem, advocaten, kunstliefhebbers 
en kunsthandelaren. Hij stuit op een schimmige wereld waar 
muurkunst te koop wordt aangeboden om uiteenlopende redenen: 
uit pure commercie, om kunst te bewaren, of op grond van publiek 
eigendom. Of is het uiteindelijk toch diefstal? 

do 23
zo  26
do 30

Marco Proserpio
Italië, 2018

Engels
NL ond.
93 min

THREE IDENTICAL STRANGERS
do 16
zo 19
ma 27
wo 29

Tim Wardle
Ver. Staten, 2018

Engels
NL ond.
96 min

SAND WARS

After fresh water, sand is the most consumed natural resource 
on the planet. Houses, skyscrapers, bridges, airports, sidewalks, 
computer chips, even many cosmetics are basically made of 
sand. And it’s getting scarce. The demand for specific types of 
sand is wreaking environmental havoc around the world, with 
riverbeds and beaches being stripped bare, ocean beds denuded, 
and landscapes devastated. n Based on encounters with sand 
smugglers, barefoot millionaires, corrupt politicians, unscrupulous 
real estate developers and environmentalists, this movie takes us 
around the globe to unveil a new gold rush and a disturbing fact: 
the ‘sand wars’ have begun. nThis special screening in the ‘Sand 
Week’ of Studium Generale is introduced by Professor Ton Hoitink 
(WUR, Environmental Fluid Mechanics), expert on flow processes 
and river bed changes in deltas. n After the screening there is a 
Q&A with Professor Hoitink. For more information on the Sand 
Week see www.wur.nl/studiumgenerale

vr 24

Denis Delistrac
France /Canada, 2013

French, English
English subt.

52 (+ 40) min

BLIK OP VRIJHEID

De afgelopen 80 jaar hebben veel mensen moeten vluchten. Tijdens 
de WO II  verlieten velen hun dorp of stad in Nederland en ook in de 
decennia daarna zochten mensen hier een veilig thuis. De situatie in 
hun geboorteland, de reden voor hun vlucht en de manier waarop 
ze een nieuw leven hebben gevonden, verschilt per land, per tijd en 
per persoon. In BLIK OP VRIJHEID worden zes vluchtverhalen verteld 
van mensen die langs de Grebbelinie hun thuis hebben gevonden; 
beginnend bij de Tweede Wereldoorlog en eindigend in het nu. 
Beleef al kijkend de manier waarop zij invulling geven aan vrijheid 
en ontdek tegelijkertijd hoe vluchtelingen door de jaren heen het 
Nederlandse asielbeleid hebben ervaren. Wat was de impact van dit 
beleid op hun vrijheidsbeleving? Na afloop is er een Q&A met de 
makers. n Vanaf 18.00 uur maaltijdbuffet. Voor info, zie website.

vr 17

Merlijn van Schayk & 
Pauline van Tuyll 
Nederland, 2019

Nederlands
66 min

NUREYEV

Boeiende en aangrijpende documentaire over het leven van Rudolf 
Nureyev, één van de beroemdste balletdansers ter wereld. De film 
bestrijkt de periode vanaf het begin van zijn carrière tot aan het 
moment dat hij overliep naar het Westen, een gebeurtenis die in de 
hele wereld opzien baarde. n NUREYEV portretteert niet alleen de 
danser maar geeft ook een tijdsbeeld waarin de Koude Oorlog op 
zijn hoogtepunt was; een periode waarin Rudolf Nureyev uitgroeide 
tot een cultureel fenomeen. Zijn virtuositeit en charismatische 
theaterpersoonlijkheid en zijn vlucht naar het Westen maakten hem 
tot een wereldwijd idool. n De documentaire, geregisseerd door de 
voor een BAFTA genomineerde regisseurs Jacqui en David Morris, 
combineert niet eerder vertoond beeldmateriaal en prachtige 
filmmuziek van de bekroonde componist Alex Baranowski met een 
fascinerende reeks exclusieve moderne dansscènes in een regie van 
Russell Maliphant, voormalig danser bij het Royal Ballet. 

vr 31

David & Jacqui Morris 
Ver. Koninkrijk, 2018

Engels
NL ond.
109 min

HIGH LIFE
za 18
ma 20
wo 22
za 25
di 28

Claire Denis
Ver. Koningkrijk, 2018

Engels
NL ond.
110 min

ANNA’S WAR

Waargebeurd verhaal van de zesjarige Anna. Een ode aan de 
veerkracht, overlevingsdrang en vindingrijkheid van een kind. Op 
fenomenale wijze geacteerd door Marta Kozlova.  n Anna’s War 
begint in november 1941 in het door de Nazi’s bezette Oekraïne. 
Een Joods meisje komt bij bewustzijn onder een zwarte laag 
aarde. Ze heeft wonderbaarlijk genoeg als enige de massaexecutie 
overleefd. Het lukt haar vervolgens om onder te duiken in een 
gebouw dat is ingenomen door de Nazi’s. Vanuit haar schuilplaats 
ziet ze de oorlog aan zich voorbijtrekken. Het gevaar ontdekt te 
worden ligt voortdurend op de loer. Als Anna in de nachtelijke uren 
op onderzoek uitgaat, op zoek naar eten en drinken, is de spanning 
om te snijden. Ieder moment kan de vijand opduiken. Anna’s 
vindingrijkheid, de kleinigheden die de wisselende bezoekers 
achterlaten en de herinneringen aan haar familie helpen haar te 
overleven. n Anna’s War werd bekroond met vele prijzen. 

do 2
za 4
di 7
do 9

Aleksey Fedorchenko 
Rusland, 2018

Russisch
NL ond.
75 min

LETO

In het relatief liberale Leningrad (Sint-Petersburg) van de vroege 
jaren’80 wordt rockmuziek voorzichtig gedoogd, mits de teksten 
zijn goedgekeurd door de Partij en het publiek niet opstaat om te 
dansen. De jonge gitarist Viktor Tsoi maakt kennis met rockzanger 
Maik Naoemenko en zijn vrouw Natalia. Tot dan toe plagieert 
Maik de muziek uit het Westen. Als Tsoi zijn songs laat horen 
beseft Naoemenko dat Viktor het ware talent en charisma heeft. 
Zo begint een warme driehoeksrelatie tussen Viktor, Maik en 
Natalia. Met humor en lef gaan ze censuur te lijf, al dan niet in 
hun fantasie. n LETO (zomer) is een levendige en inventief in beeld 
gezette ode aan de muziek, energie en creativiteit van de Russische 
rockpioniers. Regisseur Serebrennikov, die ooit zelf actief was in 
de Rusissche underground muziekscene, werd tijdens de opnames 
van de film onder huisarrest geplaatst vanwege vermeende fraude. 
Waarschijnlijker is echter dat hij gestraft werd voor zijn verzet tegen 
een verdrukkende staat, dat op frivole wijze in deze film verwerkt is.  

vr 3
wo 8
za 11
wo 15

Kirill Serebrennikov
Rusland, 2018

Russisch
NL ond.
126 min

PREMIÈRE

PREMIÈRE

PREMIÈRE

Bobby, Eddy en David worden geboren als identieke drielingbroers, 
maar dan door drie verschillende families geadopteerd. Tot aan 
hun negentiende weten ze niet van elkaars bestaan. Ook hun 
adoptieouders weten nergens van. Maar dan worden ze door 
een bizar toeval alsnog herenigd. Ze blijken veel overeenkomsten 
te hebben en er ontstaat een ware hype rond deze drieling. Hun 
opmerkelijke verhaal wordt onmiddellijk een wereldwijde sensatie. 
Geleidelijk ontdekken ze ook andere feiten die hun wereld op z’n 
kop zetten. Naarmate er meer bekend wordt over wat er gaande is 
verandert de sfeer. n THREE IDENTICAL STRANGERS werd bekroond 
met de Special Jury Award van het Sundance Film Festival 2018. 
Het is film die je moet zien met zo min mogelijk informatie vooraf, 
omdat daarmee de impact het grootst is.

free 
admission

Een groep veroordeelde criminelen doet mee aan een 
‘voortplantingsexperiment’ in de ruimte. Ze zijn op weg naar een 
zwart gat om daar de energie af te tappen voor de uitgeputte Aarde. 
n De veroordeelden worden bijgestaan door arts Dr. Dibs (Juliette 
Binoche), die een sinistere agenda heeft. In het totale isolement 
komen de diepmenselijke trekken boven. Harmonieus is het 
gezelschap allerminst. Uiteindelijk blijven Monte (Robert Pattinson) 
en zijn aan boord geboren dochter Willow over. Samen naderen zij 
hun bestemming: het zwarte gat waarin tijd en ruimte ophouden 
te bestaan. n De Franse regisseur Claire Denis wordt gerekend tot 
een van de meest toonaangevende regisseurs van dit moment. Met 
haar nieuwe film HIGH LIFE verkent ze nieuwe paden: het is haar 
eerste sciencefictionfilm én het is haar eerste Engelstalige film. Maar 
het is natuurlijk wel een Denis-film, waarin zij haar visie geeft op 
seksualiteit, isolement en onvoorwaardelijke liefde.


