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GOUDEN PALM WINNAAR OVER KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK

SORRY WE MISSED YOU
NIEUWSTE EN VEELGEPREZEN FILM VAN KEN LOACH

MJÓLK
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BEFORE THE FROST
Michael Noer
Denemarken
2018
Deens
zo 1
NL ondertiteld
di
3
104 min
Prachtig gefilmd, authentiek drama over een boerenfamilie op
het Deense platteland in het midden van de negentiende eeuw. n
Denemarken, 1850. De oude boer Jens leeft in een kleine boerderij
met zijn dochter Signe en de zonen van zijn overleden zus. Het
boerenleven is sober en zwaar. Het landschap is schraal. Met het
vooruitzicht op wederom een harde en onverbiddelijke winter,
besluit Jens Signe te laten trouwen met de zoon van zijn buren.
Als vervolgens de Zweedse grootgrondbezitter Gustav zijn land wil
opkopen, is Jens te trots en te koppig om op diens verleidelijke
aanbod in te gaan. Maar voor hoelang kan hij zijn verzet volhouden
in de strijd op overleving? n BEFORE THE FROST, met schitterend
camerawerk, plaatst je midden in de grimmige 19e-eeuwse realiteit.
De film laat de toeschouwer intens en van dichtbij meeleven met
Jens en zijn familie. De acteerprestaties van zowel Jesper Christensen
(Jens) als van Clara Rosager (Signe) zijn ronduit fenomenaal!

INSTINCT
do 5
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vr 13
zo 15

Halina Reijn
Nederland
2019
Nederlands
geen ondertitels
98 min

Ervaren psychologe Nicoline (Carice van Houten) begint aan
een nieuwe baan bij een tbs-kliniek. Daar ontmoet ze Idris, een
zedendelinquent die een aantal ernstige misdrijven op zijn naam
heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor
het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Zijn behandelteam is zeer
enthousiast over de geboekte vooruitgang, maar nieuwkomer
Nicoline vertrouwt hem niet en probeert zijn proeftijd te verlengen.
Idris doet er alles aan om Nicoline te overtuigen van zijn positieve
ontwikkelingen, maar transformeert langzaam maar zeker in de
manipulatieve man die ze vanaf het begin al in hem zag. Er ontstaat
een machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar kennis en
ervaring volledig in verstrikt raakt. n INSTINCT is de Nederlandse
inzending voor de Oscarnominaties 2020 en werd bekroond met
twee belangrijke prijzen tijdens filmfestival Locarno.

AND THEN WE DANCED
vr
6
zo 8
di 10
do 12
zo 15

Levan Akin
Georgië, Zweden
2019
Georgisch
NL ondertiteld
113 min

Sprankelend, sociaal drama over de jonge Georgische danser
Merab die worstelt met de grenzen van traditie en verboden liefde.
n Merab en zijn broer zijn getalenteerde dansers bij het National
Georgian Ensemble. Hun vader danste ooit op grote internationale
podia, net als de grootmoeder van de jongens. Merab en de mooie
Mary dansen sinds hun tiende traditionele duetten. Door hun
omgeving worden ze ook buiten het theater beschouwd als een
paar. Wanneer de zorgeloze Irakli bij het gezelschap komt dansen,
staat Merabs wereld op zijn kop. Irakli wordt niet alleen zijn grootste
rivaal, maar ook zijn grootste verlangen. Met alle macht probeert
Merab zich los te worstelen en uit te komen voor zijn gevoelens.
n AND THEN WE DANCED is een gevoelig, intiem portret van
twee jonge mannen in hun dagelijkse leven. De film won onlangs
de Canvas Publieksprijs op Film Fest Gent en is de Zweedse Oscar
inzending 2020.

SORRY WE MISSED YOU
MJÓLK
zo 1
ma 2
wo 4
zo 8
wo 11

Grímur Hákonarson
IJsland
2019
IJslands
NL ondertiteld
90 min

Actuele tragikomedie rond boze boeren; niet in Nederland maar op
IJsland! n Inga en haar man hebben een melkveebedrijf in een klein
dorp bij Reykjavik. Net als de boeren uit de buurt zijn ze al jaren lid
van de lokale zuivelcoöperatie, die echter alles behalve de belangen
van de boeren behartigt: via chantage en slinkse regels weten ze
hun monopoliepositie te behouden. Als Inga’s man onder verdachte
omstandigheden overlijdt, besluit ze dat ze genoeg heeft van het
corrupte systeem en probeert ze het lot van haar gemeenschap
weer in eigen handen te nemen. Maar niet iedereen lijkt zo blij
met deze verklaarde oorlog aan de melkmaffia… n MJÓLK is een
IJslandse tragikomedie van Grímur Hákonarson, die eerder het
bekroonde ‘Rams’ maakte. De film ging dit jaar in wereldpremière
op het Toronto International Film Festival en kreeg er lovende
recensies van de pers.
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Ken Loach
Verenigd Koninkrijk
2019
Engels
NL ondertiteld
101 min

SORRY WE MISSED YOU is de nieuwe film van tweevoudig
Gouden Palm winnaar Ken Loach. De film vertelt een eerlijk en
ontroerend verhaal over een gezin dat zich staande probeert te
houden in het hedendaagse, neoliberale Engeland. n Ricky en Abby
wonen met hun kinderen in Newcastle. Sinds de economische crisis
worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in
de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient
bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie
te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit
Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf.
Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al
snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten
zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin. n De Britse
regisseur Ken Loach won in zijn carrière twee keer de prestigieuze
Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes: in 2006 voor het
oorlogsdrama ‘The Wind that Shakes the Barley’ en in 2016 voor
‘I, Daniel Blake’. SORRY WE MISSED YOU won onder andere de
publieksprijs van Filmfestival San Sebastián.

10-zittenkaart: € 75

passepartout: € 150

Reserveren:

THE MISEDUCATION OF CAMERON
POST

di 17

Desiree Akhavan
Verenigde Staten
2018
Engels
NL ondertiteld
91 min

Let op: aangepaste aanvangstijd!
Film uit de cyclus ‘Movies that Matter on Tour’, met aansluitend
een nagesprek, georganiseerd door Amnesty International
Wageningen.
In een heropvoedingskamp wonen allerlei jongens en meisjes
die volgens hun ouders niet aan de normen voldoen. Middels
psychotherapie, discipline en andere twijfelachtige methoden
moeten de kinderen leren inzien waarom ze op dezelfde sekse
vallen en hoe ervan af te komen. Met de hulp van God, veel
bidden en het onderdrukken van verlangens en gevoelens moet het
lukken. Althans, zo vindt de leiding. Voor de tieners is het allemaal
vooral verwarrend: sommige proberen zich koste wat het kost
aan de regels te houden, andere keren zich juist tegen de bizarre
ideologie. Voor Cameron blijkt het instituut een uitstekende plek
om andere ‘outcasts’ te ontmoeten. n Mooie coming-of-agefilm
over vriendschap, identiteit en het recht om jezelf te mogen zijn.

APOCALYPSE NOW: THE FINAL CUT
do 19
zo 22
zo 29

Francis Ford Coppola
Verenigde Staten
1979
Engels
NL ondertiteld
183 min

Legendarische klassieker en ultieme anti-oorlogsfilm, bekroond met
twee Oscars! n Francis Ford Coppola’s epos uit 1979 brengt op
briljante wijze de waanzin van de Vietnamoorlog in beeld. Marlon
Brando levert een onvergetelijke mompelmonoloog af als de
doorgeslagen kolonel Kurtz (‘I’ve seen horrors…’) die heerst over
een zelfgeschapen minirijkje in de jungle. Dennis Hopper speelt een
doorgeflipte oorlogsfotograaf die angstwekkend dicht bij Hoppers
drugs-doordesemde zelf blijft. De openingsscène met een zwetende
Martin Sheen onder de ventilator in een Vietnamse hotelkamer
en de helikopteraanval op de maat van Wagners Walküre-thema
behoren tot het collectief filmisch geheugen. En dan hebben we
Robert Duvalls optreden als de napalm-minnende luitenant-kolonel
Bill Kilgore nog niet eens vermeld. n Deze FINAL CUT (2019)
van Francis Ford Coppola is een nieuwe hoge-resolutiescan met
gereviseerde soundmix met de ultra-lage geluiden van de helikopter.
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Joon-ho Bong
Zuid-Korea
2019
Koreaans
NL ondertiteld
132 min

De familie Kim heeft het niet al te breed. De tieners in dit gezin
lijken hun verwachtingen in te perken terwijl hun ouders van het
ene slecht betaalde karweitje in het andere sukkelen. Er doet zich
een geweldige kans voor wanneer zoon Ki-woo in contact komt
met de steenrijke familie Park, die wel wat personeel kan gebruiken.
n De geleidelijke samensmelting van deze twee heel verschillende
werelden is even amusant als beklemmend. Het verhaal ontvouwt
zich subtiel en gedetailleerd, laverend tussen humor en naderende
dreiging. PARASITE wordt beheerst en knap in beeld gebracht,
waarbij de kijker in vervoering raakt door de elegante levensstijl
van de familie Park. De aanvankelijk luchtige waarnemingen
rond de verschillen tussen de personages slaan om naar een
verontwaardiging over de grote, onmenselijke kloof tussen arm en
rijk. Deze meesterlijk vertelde sociale satire met thriller-elementen
was dit jaar de terechte winnaar van de Gouden Palm in Cannes.

A TALE OF THREE SISTERS
Emin Alper
Turkije
2019
Turks
vr 27
NL
ondertiteld
zo 29
108 min
Drie zusjes keren terug naar het afgelegen bergdorp in Anatolië
waar ze met hun vader opgroeiden. Alle drie werden ze in de
stad opgenomen in een rijk gezin als pleegdochter en hulp in de
huishouding. Oudste dochter Reyhan moest het gezin verlaten
nadat ze zwanger was geworden. Weer thuis werd ze door haar
vader uitgehuwelijkt aan de niet al te snuggere herder Veysel.
Ook de twee jongere zussen worden weer naar huis gestuurd: de
rebelse Nurhan omdat ze ruzie maakte met de moeder van haar
‘pleeggezin’, en de jongste van de drie, Havva, na een sterfgeval.
Vader Sevket is te arm om zijn dochters te onderhouden en zoekt
naar mogelijkheden om ze weer onder te brengen. Maar ook de
zussen kunnen niet wachten om het dorp weer te verlaten. n
A TALE OF THREE SISTERS is de derde speelfilm van de Turkse
regisseur Emin Alper en inmiddels met meerdere prijzen bekroond.
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