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NOVEMBER
vr

1 20.30 WORKING WOMAN

za

2 20.30 DE PATRICK

zo

3 20.30 WORKING WOMAN

ma

4 20.30 THE BIGGEST LITTLE FARM

di

5 20.30 DE PATRICK

wo

6 20.30 ONLY YOU

do

7 20.30 THE SWALLOWS OF KABUL

vr

8 20.30 KAPSALON ROMY

za

9 20.30 THE SWALLOWS OF KABUL

zo 10 16.00 KAPSALON ROMY
zo 10 20.30 WORKING WOMAN

Zabou Breitman, Eléa Gobbé
Frankrijk
do 7
2019
za 9
Frans
wo 13
NL ondertiteld
vr 15
82 min

di 12 20.30 KAPSALON ROMY
wo 13 20.30 THE SWALLOWS OF KABUL
do 14 20.30 MANTA RAY
vr 15 20.30 THE SWALLOWS OF KABUL
za 16 20.00 NUESTRO TIEMPO
zo 17 16.00 KAPSALON ROMY
zo 17 20.30 MANTA RAY
ma 18 20.00 NUESTRO TIEMPO
di 19 20.00 CRIME & PUNISHMENT
wo 20 20.00 YOMEDDINE
do 21 20.30 BEFORE THE FROST

Prachtige animatie over liefde en moed in tijden van repressie, naar de
gelijknamige bestseller van Yasmina Khadra. n Zomer 1998. Terwijl Kabul
in puin ligt gaat het dagelijks leven in de door de Taliban bezette stad door.
Mohsen en Zunaira zijn jong en verliefd. Ze geloven, ondanks alles, in een
betere toekomst. Ondertussen worstelen de oudere en minder hoopvolle Atiq
en Mussarat met eigen problemen: hij als sceptische gevangenisbewaker, zij
met een ongeneeslijke ziekte. Onverwacht kruisen de paden van de twee
koppels elkaar als Zunaira in de gevangenis belandt waar Atiq, met gevaar
voor eigen leven, besluit haar te helpen.

vr
8
zo 10
di 12
zo 17

zo 24 16.00 MISSION WOLF: EXPERIMENT IN LIVING
zo 24 20.30 MANTA RAY
ma 11

ma 25 20.00 WORKING WOMAN

wo 27 20.30 MANTA RAY
do 28 20.00 NUESTRO TIEMPO
vr 29 20.30 BEFORE THE FROST
za 30 20.00 NUESTRO TIEMPO

De beschrijving van de films DE PATRICK en ONLY YOU
vind je op de website en in de oktoberfolder.

MANTA RAY
Phuttiphong Aroonpheng
Thailand
do 14
2018
zo 17
Thais
zo 24
NL ondertiteld
wo 27
105 min

WORKING WOMEN
Michal Aviad
Israël
2018
Hebreeuws
NL ondertiteld
93 min

De 30-jarige Orna woont met haar man en drie kinderen in Jeruzalem. Ze
hebben het financieel niet breed. Als ze een kans krijgt op een nieuwe baan
bij een projectontwikkelaar grijpt ze deze met beide handen aan. Al snel
valt ze op bij haar baas Benny en krijgt ze promotie en een bonus. Benny
maakt op kantoor speelse avances die ze weet af te wimpelen, maar dan
vliegen ze voor zaken naar Parijs en na een succesvolle deal benadert Benny
haar in de hotelkamer. Orna’s leven staat op zijn kop. Ze heeft de baan
nodig maar begint haar eigenwaarde kwijt te raken. Ze moet weer controle
krijgen over haar eigen leven en ze besluit het op haar manier op te lossen.
Op 25 november (Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen
Vrouwen): inleiding door een gastspreker.

THE BIGGEST LITTLE FARM
John Chester
Verenigde Staten
2018
Engels
NL ondertiteld
91 min

In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly het stadsleven
achter zich om hun droom te realiseren. Even buiten Los Angeles probeert
het koppel een stuk dor land om te bouwen tot een unieke boerderij met
een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. Het uitgedroogde land wordt
volgens een ingenieus systeem verbouwd en met de komst van eenden,
kippen en het hartveroverende varken Emma, wordt hun droom langzaam
werkelijkheid. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar John en Molly
ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel problemen zelf een oplossing
biedt. n De film toont een eerlijk en hoopvol beeld van deze zoektocht naar
harmonie, die ook nog eens adembenemend gefilmd is.

Entree: € 8,50

Steve McQueen
Verenigd Koninkrijk
2011
Engels
NL ondertiteld
101 min

Dertiger Brandon (Michael Fassbender) leidt in New York City een
routinematig dubbelleven. Overdag is hij succesvol in zijn werk. Na
kantoortijd gaat hij op vrouwenjacht en bevredigt zijn seksverslaving. Hij
heeft zijn leven onder controle. Tot zijn eigenzinnige zusje Sissy (Carey
Mulligan) komt logeren. Brandons zorgvuldig afgeschermde privéleven
raakt ontregeld. Hij wordt geconfronteerd met zijn eenzaamheid, zijn
verleden en zijn schaamte. n SHAME van regisseur Steve McQueen zit
vol met adembenemende mooie scènes, is bijzonder krachtig en werd
destijds overladen met filmprijzen. Eenmalige vertoning in het kader van het
Studium Generale thema “Film en Seksualiteit”. Toegang voor WUR-cardhouders is daarom gratis.

di 26 20.00 NUESTRO TIEMPO

student/ CJP: € 6,50

NUESTRO TIEMPO
16
18
26
28
30

Film in the ‘Movies that Matter on Tour’ series, followed by a
discussion, organized by Amnesty International Wageningen.
Amidst a landmark class action lawsuit over illegal policing quotas, CRIME
& PUNISHMENT chronicles the real lives and struggles of a group of black
and Latino whistleblower cops and the young minorities they are pressured
to arrest and summon in New York City. n A highly intimate and cinematic
experience with unprecedented access, the documentary examines the
United States’ most powerful police department through the brave efforts
of a group of active duty officers and one unforgettable private investigator.
They risk their careers and safety to bring light to harmful policing practices
which have plagued the precincts and streets of New York City for decades.

wo 20

Abu Bakr Shawky
Egypte
2018
Arabisch
NL ondertiteld
97 min

Beshay woont al zijn hele leven lang in een Egyptische leprakolonie. Als zijn
vrouw komt te overlijden besluit hij op zoek te gaan naar zijn vader. Met
de enkele bezittingen die hij heeft, begint hij samen met zijn ezel Harby en
weesjongen Obama aan een avontuurlijke reis door de woestijn. Onderweg
helpen Beshay en Obama elkaar door tegenslagen heen en ontdekken
ze hoe je met de juiste dosis hoop, trots en vertrouwen obstakels kunt
overwinnen. Zo trekken de twee vrienden samen door Egypte, op zoek naar
familie en een nieuwe plek waar ze een waardig leven kunnen opbouwen.
Speciale eenmalige vertoning in samenwerking met Leprazending Nederland,
die de inleiding verzorgt. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en
buitengesloten. Leprazending Nederland en haar partnerorganisaties willen
deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Lepra komt nog steeds
voor in een aantal landen. Wij zetten ons in om lepra de wereld uit te krijgen
ofwel Zero Leprosy. De film Yomeddine laat zien dat er hoop en vertrouwen
kan zijn ondanks uitsluiting en stigma op lepra.

BEFORE THE FROST
do 21
za 23
vr 29

Michael Noer
Denemarken
2018
Deens
NL ondertiteld
104 min

Hartverscheurend verhaal van een boer in het 19e eeuwse Denemarken,
wiens harde beslissing het lot van zijn familie voor altijd zal beïnvloeden.
n Denemarken, 1850. Terwijl de winter zijn intrede doet dreigen een
boer op leeftijd, Jens, en zijn familie een hongerdood te sterven. Met
het vooruitzicht op wederom een onverbiddelijke winter besluit Jens zijn
dochter Signe te laten trouwen met de zoon van zijn buren. Als vervolgens
de grootgrondbezitter Gustav Jens’ land wil kopen, is Jens te trots en te
koppig om op diens verleidelijke aanbod in te gaan. n BEFORE THE FROST,
met schitterend camerawerk plaatst je midden in de grimmige 19de-eeuwse
realiteit. Het acteren van zowel Christensen als Jens en Clara Rosager als zijn
dochter Signe is ronduit fenomenaal!

LA VIE D’ADÈLE

Een Thaise visser ontfermt zich over een gewonde man die hij aantreft in
de bossen. Daar spelen zich geheimzinnige zaken af. Vele lichamen zijn er
haastig begraven. ’s Nachts dwalen lichtjes rond als zielen van overledenen.
De visser noemt de man Thongchai. Er bloeit kalmpjes een mooie vriendschap
op. Dit brengt de visser tot een besluit met verregaande gevolgen. Wanneer
hij op een dag niet terugkeert van zee neemt Thongchai stap voor stap het
leven van zijn redder over. n Het realisme van dit ogenschijnlijk eenvoudige
verhaal vermengt zich met magische elementen tot een complex geheel.
Aroonpheng draagt deze eerste lange speelfilm op aan de Rohingya.
Deze poëtische hommage werd onder meer bekroond als beste film in de
Orizzonti-sectie van Venetië.

za
ma
di
do
za

Stephen Maing
Verenigde Staten
2018
Engels
EN ondertiteld
112 min

YOMEDDINE

Bekroonde familiefilm naar het boek van Tamara Bos. Wanneer kapster Stine
haar 10-jarige kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende
verwardheid, realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past maar
zij ook op oma. Na de diagnose groeit de band tussen de twee verder.
Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als
dat niet langer gaat en haar ouders ingrijpen, trekt Romy haar eigen plan.
Ze besluit oma’s grootste wens in vervulling te laten gaan. n KAPSALON
ROMY is voor zowel kinderen als volwassenen een eerlijke, ontroerende en
avontuurlijke film. De 10-jarige Romy blijft een onbevooroordeelde, open
blik houden. Dat doet ze zelf van nature en veel beter dan de volwassenen.

za 23 20.30 BEFORE THE FROST

4

Mischa Kamp
Nederland
2019
Nederlands
geen ondertitels
90 min

SHAME

vr 22 20.00 LA VIE D’ADÈLE

ma

di 19

KAPSALON ROMY

ma 11 20.30 SHAME

vr
1
zo 3
zo 10
ma 25

CRIME & PUNISHMENT

THE SWALLOWS OF KABUL

Carlos Reygadas
Mexico
2018
Spaans
NL ondertiteld
173 min

vr 22

Abdellatif Kechiche
Frankrijk
2013
Frans
NL ondertiteld
180 min

Let op: aangepaste aanvangstijd. De 15-jarige Adèle is zeker van twee
dingen: ze is een meisje en meisjes gaan uit met jongens. Maar wanneer ze
Emma ontmoet wordt haar hele leven op z’n kop gezet. n Een ontroerende
film over het geluk en verdriet van een eerste grote liefde, en alles wat
daar bij hoort. Winnaar Gouden Palm 2013 met actrice Léa Seydoux en de
nieuwe ster Adèle Exarchopoulos. Eenmalige vertoning in het kader van het
Studium Generale thema “Film en Seksualiteit”. Toegang voor WUR-cardhouders is daarom gratis.

MISSION WOLF: EXPERIMENT IN LIVING

zo 24

Gayle Nosal
Verenigde Staten
2019
Engels
geen ondertitels
44 min

Let op: aangepaste aanvangstijd! Regisseur Carlos Reygadas speelt zelf
de hoofdrol van dichter en stierenranch-eigenaar Juan, die erachter komt
dat zijn vrouw Esther (gespeeld door zijn echtgenote Natalia Lopez) een
affaire heeft met een Amerikaanse vriend, paardendresseur Phil. Ondanks
de afspraken over een open huwelijk, lopen de spanningen op als Juan vindt
dat Esther niet open genoeg is over haar gevoelens. n Reygadas, die met
films als JAPÓN en STELLET LICHT uitgroeide tot een van ’s werelds meest
invloedrijke cineasten, neemt met het even poëtisch-intieme als visueel
overdonderende NUESTRO TIEMPO een ambitieuze volgende stap. Zijn
gedurfde, openhartige zelfonderzoek met betrekking tot machismo en liefde,
narcisme en verdriet is bovendien gefilmd in magistrale landschapsbeelden
met de bravoure van een klassieke western.

Special import screening, introduced by special guest who was on location.
MISSION WOLF: EXPERIMENT IN LIVING is the story of rescued wolves
on wild lands in Colorado and the volunteers who keep them alive. The
beautiful hills near the Sangre de Cristo mountains are the home of a wolf
refuge by the name of Mission: Wolf. It is an odd place, run by an oftenchanging group of young people who strive to have a small footprint on the
planet and to nurture themselves as they nurture the wolves. The film will
appeal to viewers interested in how wilderness impacts people and people
impact wilderness. It’s also deeply about wolves, what’s left of wildness in
the West of our country, and how an experiment in living impacts any of us
who strive to leave mainstream urban life behind.

10-zittenkaart: € 75

moview.nl

passepartout: € 150

Reserveren:

Adres: Wilhelminaweg 3a, Wageningen

