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do  2  20.30 A TALE OF THREE SISTERS

vr  3  20.30 THE THIRD WIFE

za  4  20.30 A TALE OF THREE SISTERS

zo  5  16.00 AN OCEAN STORY 

zo  5 20.30 THE THIRD WIFE

ma  6  20.30 AN OCEAN STORY 

di  7  20.30 A TALE OF THREE SISTERS

wo  8  20.30 THE THIRD WIFE

do  9  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

vr  10  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

za  11  20.30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

zo  12  16.00 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

zo  12  20.30 THE THIRD WIFE

ma  13  20.30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

di  14  20.30 THE THIRD WIFE

wo  15  20.30 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

do  16  20.30 EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

vr  17  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

za  18 20.00 MARRIAGE STORY

zo  19  15.30 MARRIAGE STORY

zo  19  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

ma  20 20.00 MARRIAGE STORY

di  21 20.00 GHOST FLEET

do  23  20.30 FOR SAMA

vr  24  20.30 FOR SAMA

za   25 20.00 MARRIAGE STORY

zo  26  15.30 MARRIAGE STORY

zo  26  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

ma  27  20.30 MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE

di  28  20.30 FOR SAMA

wo  29 20.00 MARRIAGE STORY

do  30  20.30 THE FAREWELL

vr  31  20.30 WEATHERING WITH YOU

JANUARI 

Een arts en een journalist worden midden in een burgeroorlog verliefd 
op elkaar. Terwijl hun stad Aleppo wordt gebombardeerd, trouwen ze en 
krijgen een baby. Regisseur en burgerjournalist Waad al-Kateab legt met 
haar camera de dagelijkse gebeurtenissen rond haar familie en haar stad 
vast. De gevaren komen steeds dichterbij en het jonge gezin worstelt met 
het dilemma: gaan zij vluchten om de veiligheid van hun dochtertje Sama 
te waarborgen of blijven ze om hun vrienden en achterblijvers in het verzet 
te helpen? n FOR SAMA toont de Syrische tragedie van binnenuit. De 
film won afgelopen mei op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste 
Documentaire en sleepte onlangs tijdens IDFA de publieksprijs in de wacht.

In 1960 ontvlucht de dan 26-jarige Canadese schrijver/dichter Leonard 
Cohen zijn woonplaats Montreal en strijkt neer op het Griekse eiland Hydra. 
Daar ontmoet hij Marianne Ihlen uit Noorwegen, die zal uitgroeien tot zijn 
grote liefde en muze, vereeuwigd in het nummer ‘So Long, Marianne’. 
Jarenlang leven ze gelukkig samen in het zonovergoten paradijs, waar 
een hechte gemeenschap van kunstenaars de vrije liefde viert. Maar dat 
verandert als Cohen zichzelf als zanger en liedjesschrijver ontdekt, naar 
New York verhuist en een wereldster wordt. n De Britse filmmaker Nick 
Broomfield, die zelf als twintigjarige student een kortstondige affaire 
met Marianne beleefde in Hydra, schetst hun tragische, maar intense 
liefdesgeschiedenis. Dit doet hij aan de hand van nooit eerder vertoond 
archiefmateriaal, interviews met betrokkenen en poëtische voice-overs van 
Cohen en Ihlen. n MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE is net als 
Leonard’s muziek melancholiek, poëtisch en intiem.  Maar bovenal is het 
een film over de liefde tussen Marianne en Leonard die, ook al waren ze niet 
meer samen, stand bleef houden tot de dood hen scheidde.

MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE
 PREMIERE

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

GHOST FLEET

FOR SAMA                        PREMIERE
Waad Al-Kateab, Edward Watts 

VK/Syrië
2019

Arabisch,Engels
NL ondertiteld 

100 min

Shannon Service, Jeffrey Waldron

Verenigde Staten

2018

EN/Thais/Khmer

EN ondertiteld

90 min

Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw, 
krijgt kunstenares Marianne (Noémie Merlant) de opdracht om het 
huwelijksportret van Heloïse (Adèle Haenel) te schilderen. De eigengereide 
Heloïse staat niet te springen om het huwelijk, dus maakt Marianne het 
portret zonder haar medeweten. Tijdens lange wandelingen aan de Franse 
kust observeert ze haar model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een 
zeldzame glimlach. ‘s Nachts werkt Marianne stiekem aan het schilderij. 
In Heloïse’s laatste dagen van vrijheid groeit de aantrekkingskracht tussen 
de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde ontvlamt. n PORTRAIT DE 
LA JEUNE FILLE EN FEU is een tijdloos en universeel verhaal over verliefd 
worden, verlangen en de onmogelijke liefde. Op Filmfestival Cannes (2019) 
ontving regisseur Céline Sciamma voor haar film onder andere de prijs voor 
het beste scenario.
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Nick Broomfield
Verenigde Staten

2019
Engels

NL ondertiteld 
102 min

Céline Sciamma
Frankrijk

2019
Frans

NL ondertiteld
121 min

AN OCEAN STORY
Sander van Weert

Nederland
2019

Engels
NL ondertiteld

70 min

zo 5
ma 6

Eenmalige voorstelling in samenwerking met Studium Generale (WUR) in 
het kader van de lezingen serie ‘Ethnobotany”. n In het Amazonegebied 
vindt begin 20ste eeuw een bijzondere ontmoeting plaats tussen 
ontdekkingsreiziger Theo en de sjamaan Karamakate. Theo verblijft al lange 
tijd in het gebied en is ernstig ziek geworden. Hij is op zoek gegaan naar 
een zeldzame, geneeskrachtige plant en de sjamaan vergezelt hem, in de 
hoop overlevende stamleden te vinden. Wat volgt is een fysiek en mentaal 
enerverende en uitputtende tocht over het water, waarbij ze geconfronteerd 
worden met de invloed van de westerse hebzucht en zendingsdrang in het 
voorheen ongerepte gebied. n EL ABRAZO DE LA SERPIENTE, geschoten 
in schitterende cinemascoop zwart-wit beelden, won onder andere de 
prestigieuze Art Cinema Award tijdens filmfestival Cannes 2015. 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

Drie zussen proberen weg te komen uit hun afgelegen bergdorp in Anatolië  
om elders een toekomst op te bouwen. Ze werkten bij welgestelde families 
in de stad, maar moesten door omstandigheden alle drie terugkeren naar 
hun dorp. Vader Sevket is te arm om zijn dochters te onderhouden en zoekt 
naar nieuwe mogelijkheden om zijn dochters onder te brengen. En ook de 
zussen kunnen niet wachten om het dorp weer te verlaten. n Dit alles speelt 
zich af tegen de achtergrond van een majestueus berglandschap. De bergen 
omringen het dorp en houden het als het ware gevangen door de toegang 
te bemoeilijken. Ze staan symbool voor de grotere, patriarchale machten in 
het leven van de vrouwen, waar ze voortdurend tegenop moeten boksen 
voor hun bestaan. Deze prachtig gefilmde tragedie met mythische trekjes 
werd op meerdere festivals bekroond.

A TALE OF THREE SISTERS

Vertoning zonder pauze! n De leefbaarheid van onze oceanen staat onder 
grote druk door vervuiling (plastic soep), overbevissing en klimaatverandering.  
Moeten wij vrezen voor haar voortbestaan of is er nog een weg terug? En 
wie neemt hierin de verantwoordelijkheid? n Filmmaker Sander Van Weert, 
marien bioloog Nanne van Hoytema en Thomas van Thiel, oprichter van 
‘By the Ocean We Unite’, spreken met politieke wereldleiders, klimaat- en 
oceaanwetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven. Ze bezoeken 
de World Ocean Summit 2018 in Mexico. Daarnaast gaan ze langs bij 
lokale initiatieven en helden die zich inzetten voor het voortbestaan van 
de mangroven, stranden en koralen. n AN OCEAN STORY is zowel een 
confronterende als inspirerende film. Duik mee in de blauwe wereld op zoek 
naar uitdagingen, oplossingen en hoop!

di 21

THE FAREWELL                     
Lulu Wang

VS/China
2019

EN/Mandarijn
NL ondertiteld

100 min

Let op: aangepaste aanvangstijd! Film in the ‘Movies that Matter on Tour’ 
series, followed by a discussion, organized by Amnesty International. 
Thailand is one of the world’s biggest seafood suppliers but its seafood 
industry is facing a huge shortage of fishermen. Human traffickers kidnap 
young boys from surrounding countries and sell them to fishing companies. 
These kidnap victims are forced to work on ships under harsh conditions for 
years. n The film follows Patima Tungpuchayakul who runs an organization 
that offers assistance to former slaves. She undertakes an expedition to 
Indonesia. There she hopes to find a number of former slaves who are hiding 
on some islands near the coast, in order to take them home and reunite 
them with their families. n GHOST FLEET won the Audience Award and 
the Activist Documentary Award at the Movies that Matter Festival 2019.

Wanneer de familie van Billi erachter komt dat hun geliefde grootmoeder 
in China waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft, plannen ze een 
geïmproviseerde bruiloft en reizen naar hun moederland China. Billi 
komt in aanraking met het leven dat ze als zesjarig kind door emigratie 
gedwongen moest opgeven: haar inspirerende grootmoeder en de kracht 
van onuitgesproken liefde. n In dit opmerkelijke familieportret doordrenkt 
regisseuse Lulu Wang een afscheidslied met warmte en liefde. Verdriet 
en rouw zijn universeel, maar de manier waarop men daarmee omgaat is 
cultureel bepaald. THE FAREWELL is zeer toegankelijk door de subtiele, 
lichtvoetige manier waarop die gemaakt is. Winnaar van 16 prijzen en 
genomineerd voor 2 Golden Globes!
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Emin Alper
Turkije

2019
Turks

NL ondertiteld
108 min

MARRIAGE STORY

WEATHERING WITH YOU     PREMIERE
Makoto Shinkai

Japan
2019

Japans
NL ondertiteld

114 minvr 31

THE THIRD WIFE

Eind 19de eeuw in landelijk Vietnam. De 14-jarige May wordt de derde 
vrouw van Hung, een steenrijke en veel oudere grootgrondbezitter. May 
is naïef en moet haar plaats nog leren kennen binnen de hiërarchie van 
de grote familie. Na de wrede eerste huwelijksnacht beseft ze dat ze 
alleen status kan verwerven als ze een zoon kan baren. Intussen voelt ze 
zich erg aangetrokken tot de tweede vrouw van Hung, de bloedmooie 
Xuan. Ze ontdekt dat die een geheime relatie heeft met Son, de oudste 
zoon van Hung. Deze roekeloosheid en ‘onafhankelijkheid’ van Xuan 
vindt May opwindend, maar tegelijk beangstigend. n THE THIRD WIFE 
vertelt een intens levensverhaal over onderdrukte verlangens, gefilmd in 
prachtig gestileerde, sensuele beelden. Daarbij registreert de camera op een 
ingetogen manier de emoties van de vrouwen. Het gedragen ritme sluit                                                             
p                                                                     perfect aan bij de serene sfeer.

 Ash Mayfair
Vietnam

2018
Vietnamees

NL ondertiteld
96 min
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Noah Baumbach
VK/VS

2019
Engels

NL ondertiteld
136 min
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Ciro Guerra
Colombia                                       

2015
Sp/En/Du/Po

EN ondertiteld
123 mindo 16

Let op: aangepaste aanvangstijd! n Het ooit zo gelukkige huwelijk tussen 
de New Yorkse toneelregisseur Charlie (Adam Driver) en Hollywoodactrice 
Nicole (Scarlett Johansson) is gestrand. Ze willen daar zonder wrok en in 
goed overleg uitkomen en stellen het welbevinden van hun zoontje Henry 
centraal. Maar de administratieve afhandeling wordt toch een strijd, waarbij 
doorgewinterde advocaten hun messen slijpen. Nicole en Charlie worstelen 
zich door deze periode heen, in het besef dat ze als ouders van Henry 
elkaar altijd zullen blijven kennen. n MARRIAGE STORY is een uitzonderlijk 
scherpzinnig en meelevend portret geregisseerd door de Academy Award 
genomineerde Noah Baumbach. Zijn film is een herkenbare, wrange reflectie 
op een enerzijds vanzelfsprekende en anderzijds absurde samenlevingsvorm 
als het huwelijk. Tegelijk biedt zijn film een intieme kijk op hoe een relatie een 
onvermijdelijke impact heeft op onze persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast 
zijn het vooral  topacteurs Adam Driver en Scarlett Johansson (ze speelt 
werkelijk de rol van haar leven) die MARRIAGE STORY zo imposant maken. 
Winnaar van 61 prijzen en genomineerd voor 6 Golden Globes!

Wanneer een jongen besluit om zijn dorp achter zich te laten en weg te 
rennen naar Tokyo, wordt hij getroffen door eenzaamheid. Met weinig geld 
en in een periode van uitzonderlijk slecht weer, houdt hij zijn hoofd maar 
moeizaam boven water. Dan raakt hij bevriend met een weesmeisje dat een 
magische kracht lijkt te hebben: het laten stoppen van de regen, en het laten 
opklaren van de lucht. n Deze schitterende, romantische Japanse animatie 
bevat hyperrealistische stadsgezichten, de meest spectaculaire magie en 
hallucinerende beelden in krijtpastel. Het is de opvolger van het bekroonde  
‘Your Name’ en wordt momenteel internationaal zelfs nog beter ontvangen 
dan zijn voorganger.


