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EEN HOOFDROL VOOR HET PRACHTIGE NOORSE LANDSCHAP
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SPECTACULAIRE BEELDEN VAN DE BRON VAN ALLE LEVEN
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WEATHERING WITH YOU
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za  1  20.30 THE FAREWELL

zo  2  16.00 WEATHERING WITH YOU

zo  2  20.30 FOR SAMA

ma  3   20.30 THE FAREWELL

di  4  20.30 FOR SAMA

wo  5   20.30 THE FAREWELL

do  6   20.30 THE CLEANERS

vr  7  20.30 AQUARELA

za  8  20.30 OUT STEALING HORSES

zo  9  16.00 WEATHERING WITH YOU

zo  9  20.30 AQUARELA

ma  10   20.30 WEATHERING WITH YOU

di  11   20.30 OUT STEALING HORSES

wo  12   20.30 AQUARELA

do  13  20.30 THE TWO POPES

vr  14  20.30 OUT STEALING HORSES

za  15   20.30 THE TWO POPES

zo  16   16.00 AQUARELA

zo  16   20.30 OUT STEALING HORSES

ma  17    20.30   AQUARELA

di  18   20.00 CAMILLE

wo  19   20.30 OUT STEALING HORSES

do  20   20.30 BUDDY

vr  21   20.00 THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

za  22  20.30 THE TWO POPES

zo  23   16.00 THE TWO POPES

zo  23   20.00 THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

ma  24   20.30 THE TWO POPES

di  25   20.00 THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

wo  26   20.30 THE TWO POPES

do  27   20.30 HONEYLAND

vr  28   20.30 LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

za  29  20.00 THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

FEBRUARI 

Let op: aangepaste aanvangstijd! Rio de Janeiro, 1950. Eurídice en 
Guida zijn twee onafscheidelijke zussen die thuis wonen bij hun 
conservatieve ouders. Beiden koesteren ze grootse dromen: Eurídice 
fantaseert over een carrière als pianiste en Guida hoopt de ware 
liefde te vinden. Na een onverwachte, dramatische gebeurtenis 
worden de zussen gescheiden en verliezen ze elkaar uit het oog. 
Maar ze geven nooit de hoop op elkaar terug te vinden. n Dit 
meesterlijk verteld en rijkelijk gelaagd drama over de onlosmakelijke 
band tussen twee zussen en hun zoektocht naar geluk werd in 
Cannes bekroond met de ‘Un Certain Regard’ prijs.  

No pause! The thriller documentary THE CLEANERS throws 
new light on how large American tech companies like Facebook 
are undermining our democratic society. n Two young German 
filmmakers managed to gain access to Facebook’s best-kept secrets. 
They traced the young, Christian ‘content-moderators’ based in 
the Philippines who are removing unauthorized images from our 
social media on a daily basis. It becomes clear how Facebook is 
currently enacting a modern version of George Orwell’s 1984.   
One-time screening in cooperation with Studium Generale (WUR) 
as part of ‘The Public Sphere & Polarization’ lecture series. Free 
admission for WUR-card holders.

THE CLEANERS

AQUARELA

BUDDY

THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMÃO                      
Karim Aïnouz 

Brazilië
2019

Portugees
NL ondertiteld 

139 min

Heddy Honigmann
Nederland

2018
Nederlands

EN ondertiteld
86 min

AQUARELA toont in spectaculaire beelden en met overweldigende 
muziek de vele persoonlijkheden van het water op onze planeet: 
van woeste baren tot kalme beekjes, en van smeltende ijskappen 
tot de hoogste waterval ter wereld. Het effect is adembenemend, 
hypnotiserend en spookachtig mooi. n Water kan echter ook 
verwoestend zijn, nu er door de klimaatcrisis steeds meer van vrij 
komt. Tegelijkertijd blijft er een inspirerende kracht vanuit gaan. Het 
is de bron van alle leven.  AQUARELA kijken op het grote scherm is 
een ware belevenis die je nog heel lang zal bijblijven! 

do 6

Hans Block, Moritz Riesewieck
Duitsland/Brazilië

2018
Engels

NL ondertiteld 
88 min

Viktor Kossakovsky
Verenigd Koninkrijk

2018
Russisch/En/Sp
NL ondertiteld

90 min

FOR SAMA                        PREMIERE
Waad Al-Kateab, Edward Watts 

VK/Syrië
2019

Arabisch/Engels
NL ondertiteld 

100 min

zo 2
di 4

English subtitles! Young, ambitious Camille Lepage arrives in 
the Central African Republic as an independent reporter. Full of 
idealism, she is convinced that her work can make a difference 
in the seemingly hopeless civil war. Her unbridled energy 
brings her to the heart of the conflict. n Director Boris Lojkine 
paints a well-balanced, compelling and realistic picture of the 
conflict. This is reinforced by the natural acting of the cast.   
This feature film in the ‘Movies that Matter on Tour’ series will 
be followed by a discussion, organized by Amnesty International. 
Subtitles and discussion in English. 

CAMILLE                             PREMIERE

Wanneer de familie van Billi erachter komt dat hun geliefde 
grootmoeder in China een ongeneeslijke ziekte onder de leden 
heeft, besluit de familie om haar niet in te lichten. In plaats daarvan 
plannen ze een geïmproviseerde bruiloft en reizen naar hun 
moederland China. n In dit familieportret doordrenkt regisseuse 
Lulu Wang een afscheidslied met humor, warmte en liefde. Verdriet 
en rouw zijn universeel, maar de manier waarop men daarmee 
omgaat is cultureel bepaald.  

THE FAREWELL

Een arts en een jonge journaliste worden tijdens de burgeroorlog in 
Syrië verliefd op elkaar. Ze krijgen een prachtig dochtertje: Sama. 
Als de gevaren steeds dichterbij komen, speelt het dilemma: gaan 
ze vluchten om de veiligheid van hun dochtertje te waarborgen of 
blijven ze om hun vrienden helpen? n FOR SAMA toont de Syrische 
tragedie van binnenuit. Het commentaar daarop bereikt ons als een 
brief van een moeder aan haar kind. Winnaar Beste Documentaire 
Cannes en Publieksprijs IDFA.  Dit jaar genomineerd voor de Oscar 
Beste Documentaire. 

do 20

HONEYLAND                    
Tamara Kotevska &  
Ljubomir Stevanov
Macedonië, 2019

Macedonisch/Turks
EN ondertiteld

87 min

English subtitles/No pause! BUDDY is the story of six help dogs 
whose owners cannot do without them. Kaiko helps Erna to undress 
and turns her over in her bed at night. Utah is a faithful friend to Zeb, 
a boy on the autism scale. Hans is totally reliant on his guide dog 
Missy. And rebellious Annabel never goes anywhere without Kay, 
who watches over her. Makker accompanied blind and stubborn 
Edith everywhere. Now both of them are old, but still inseparable.  
One-time screening in cooperation with Studium Generale (WUR) 
as part of the ‘Empathy’ lecture series. Free admission for WUR-
card holders. 

No pause! Europe’s last female wild-beekeeper Muratova is as pure 
as the honey she gathers from her wild hives, and her surroundings 
are as bountiful as they are rugged. In a deserted mountain village 
she looks after her bedridden mother. When her father hears how 
much she earns with her honey, he starts to show an interest in 
beekeeping. Will he understand her most important rule, that 
you must never take more honey than the bees can miss? n This 
stunningly filmed, intimate portrait in an extraordinary setting won 
31 awards and is nominated for the Oscars ‘Best International 
Feature Film’ and ‘Best Documentary Feature’.  

do 27

za 1
ma 3
wo 5

Lulu Wang
VS/China

2019
Mandarijn/Engels

NL ondertiteld
100 min

OUT STEALING HORSES

LA CORDILLERA DE LOS SUENOS    
Patricio Guzmán

Chili
2019

Spaans
NL ondertiteld

84 minvr 28

WEATHERING WITH YOU   PREMIERE

Romantische, Japanse animatie met prachtige, betoverende beelden 
in krijtpastel! n De jonge Hodaka besluit om zijn dorp op een 
afgelegen eiland achter zich te laten voor een toekomst in Tokyo. 
Alleen en met weinig geld houdt hij zijn hoofd maar moeizaam 
boven water. Ook blijft het weer in Tokyo continu slecht. Na een 
tijd vindt hij werk als schrijver voor een mysterieus, occult tijdschrift 
en ontmoet het weesmeisje Hina.  Ze bezit het magische vermogen 
om de regen te laten stoppen en de lucht te laten opklaren… 

Makoto Shinkai
Japan
2019

Japans
NL ondertiteld

114 min

zo 2
zo 9
ma 10

Hans Petter Moland
Noorwegen

2019
Noors/Zweeds
NL ondertiteld

122 min

Boris Lojkine
Frankrijk                                       

2019
Frans

EN ondertiteld
90 mindi  18

Na de dood van zijn vrouw trekt Trond zich terug in een klein dorpje, 
te midden van de uitgestrekte bossen in oostelijk Noorwegen. 
Als vijftienjarige verbleef hij een zomer met zijn vader in deze 
omgeving. Een toevallige ontmoeting laat alles weer terugkomen. 
Het dorpje van toen werd door verschillende tragedies getroffen, 
en Trond heeft nooit begrepen welke rol zijn vader daarin speelde. 
n Het prachtige Noorse landschap is de sleutel tot deze knappe, 
doorwrochte verfilming van de gelijknamige bestseller van Per 
Petterson. Winnaar van de Zilveren Beer in Berlijn. 

Zonder pauze! In Chili vormt de bergketen (Cordillera) tachtig 
procent van het land. Meesterfilmer Patricio Guzmán ontrafelt de 
verhouding tussen dat tijdloze landschap en de roerige geschiedenis 
van zijn land. n Adembenemende panorama’s van de besneeuwde 
bergen worden afgewisseld met nooit eerder vertoonde beelden van 
de opstand tegen dictator Pinochet, terwijl Guzmán op persoonlijke 
wijze reflecteert. Ook interviewt hij kunstenaars en wetenschappers 
en werpt daarmee een blik op de toekomst: kan de nieuwe generatie 
zich nog dromen veroorloven? LA CORDILLERA DE LOS SUENOS 
won dit jaar in Cannes de prijs voor Beste Documentaire. 

THE TWO POPES
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vr 21
zo 23
di 25
za 29

Fernando Meirelles
Verenigde Staten

2019
Engels

NL ondertiteld
125 min

In 2013 treedt de conservatieve paus Benedictus XVI (Anthony 
Hopkins) vrijwillig af. Zijn opvolger is de meer progressieve paus 
Franciscus (Jonathan Price). Hij moet na de vele schandalen een 
nieuw pad creëren voor de kerk en haar miljarden volgers. Ze kruisen 
de degens over de koers, maar er ontstaat ook een voorzichtige 
vriendschap tussen hen. n Anders dan je zou verwachten bruist en 
sprankelt deze film, mede door de vele humoristische kwinkslagen 
en het prachtige art design. THE TWO POPES behoort zeker tot één 
van de beste films van 2019 met Oscarnominaties voor Hopkins en 
Price.


