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zo  1  16.00 LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

zo  1  20.30 HONEYLAND

ma  2  20.30 LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

di  3  20.00 THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO

wo  4  20.30 HONEYLAND

do  5 20.30 LITTLE JOE

vr  6  20.30 SIBEL

za  7  20.30 LITTLE JOE

zo  8  16.00 SIBEL

zo  8  20.30 LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

ma  9 20.30 LITTLE JOE

di  10  20.30 HONEYLAND

wo  11  20.30 SIBEL

do  12  20.30 LITTLE JOE

vr  13  20.30 SIBEL

za  14  20.30 BEANPOLE

zo  15  16.00 LITTLE JOE

zo  15  20.30 SIBEL

ma  16 20.30 BEANPOLE

di  17 20.00 ADAM

wo  18  20.30 BEANPOLE

do  19  20.00 THE COMMONS

vr  20 20.30 BEANPOLE

za  21  20.30 ATLANTIQUE

zo  22  16.00 BEANPOLE

zo  22  20.30 THE KINGMAKER

ma  23  20.30 ATLANTIQUE

di  24  20.30 THE KINGMAKER

wo  25  20.30 ATLANTIQUE

do  26 20.30 THE KINGMAKER

vr  27  20.30 DO THE RIGHT THING

za  28  20.30 ATLANTIQUE

zo  29 16.00 DO THE RIGHT THING

zo  29  20.30 THE KINGMAKER

ma  30 20.30 ATLANTIQUE

di  31  20.30 DO THE RIGHT THING

MAART 

Voormalig first lady van de Filipijnen Imelda Marcos werd  verbannen 
tijdens de volksopstand van 1986. Onlangs keerde ze terug uit 
ballingschap. Alsof er niets gebeurd is, baadt ze zich opnieuw 
schaamteloos in weelde terwijl ze zich presenteert als ‘moeder van 
het volk’. n Tegelijkertijd laat de film de verwoestende corruptie in 
het land zien. THE KINGMAKER toont de extravagantie van een 
controversieel persoon, afgezet tegen de schokkende erfenis van 
het Marcos regime en het huidige politieke klimaat. Het verhaal van 
Imelda’s comeback blijkt zowel een absurd als huiveringwekkend 
sprookje over machtsmisbruik.

Wat maakt iemand gelukkig en wat is ‘gelukkig zijn’ eigenlijk? 
Deze vragen vormen de basis van LITTLE JOE: een sciencefiction 
drama met een zeer griezelige ondertoon. n Alice is een toegewijde 
wetenschapper. Ze heeft een zeer speciale plant met therapeutische 
kwaliteiten ontwikkeld. De bloemen stoten sporen uit, die bij 
inademing een blijvend gevoel van geluk veroorzaakt. Maar 
steeds meer groeit het vermoeden dat haar creaties bepaald niet 
onschadelijk zijn. De spanning in deze film met meerdere lagen 
wordt steeds verder opgevoerd. Hoofdrolspeelster Emily Beecham 
werd beloond met de prijs voor Beste Actrice tijdens filmfestival  
Cannes.

LITTLE JOE

SIBEL                                 PREMIERE

ATLANTIQUE

THE KINGMAKER               PREMIERE           
Lauren Greenfield
Verenigde Staten

2019
Engels

NL ondertiteld 
101 min

Mati Diop
Senegal

2019
Wolof

NL ondertiteld
105 min

De 25-jarige Sibel woont met haar alleenstaande vader Emin 
en haar jongere zus Fatma in een bergdorp bij de Zwarte Zee in 
Turkije. Ze heeft vanaf haar geboorte geen spraakvermogen. In de 
afgelegen patriarchale gemeenschap wordt ze daarom als een paria 
behandeld. Zeer tegen de zin van haar vader gaat Sibel zich steeds 
onafhankelijker gedragen. Strijdbaar en wars van intimidaties komt 
ze op voor haar eigen identiteit, haar eigen gevoel en haar eigen 
leven. n Dit zeer krachtige en opmerkelijke verhaal van vrouwelijk 
empowerment is geselecteerd als de titel voor Internationale 
Vrouwendag 2020. Op zondagmiddag 8 maart zal een spreker de 
film inleiden.

Jessica Hausner
Verenigd Koninkrijk

2019
Engels

NL ondertiteld 
106 min

Guillaume Giovanetti &
Dagla Zencirci
Turkije, 2018

Turks
NL ondertiteld

95 min

THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMÃO
Karim Aïnouz 

Brazilië
2019

Portugees
NL ondertiteld 

139 mindi 3
Special screening by OtherWise. Free entry. Documentary film 
about communities striving for a sustainable future using consensus, 
equity and shared resources – ancient Commons principles. The film 
addresses the increasing privatization and destruction of commons. 
It shows how many activists are re-establishing communities and 
controlling their own commons through land trusts, cooperatives, 
local food production, shared housing, free education and 
community centres. The movie will be introduced by Gerrit 
Stegehuis from the degrowth movement.

THE COMMONS         SPECIAL IMPORT      

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. 

LA CORDILLERA DE LOS SUENOS

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.  

DO THE RIGHT THING     KLASSIEKER               
Spike Lee

Verenigde Staten
1989

EN/SP/IT/KO
NL ondertiteld

120 min

In een voorstad van het straatarme Senegalese Dakar lijkt de jonge 
liefde tussen Ada en Souleiman zonder zorgen. Maar achter de 
sluier van verliefdheid gaat een heel andere toekomst schuil. Ada 
moet met een andere man te trouwen, van wie ze niet houdt. En 
Souleiman besluit met een groep het land via de oceaan te verlaten 
op zoek naar een betere toekomst. n ATLANTIQUE was de eerste 
film van een zwarte vrouwelijke filmmaker die werd geselecteerd 
voor de hoofdcompetitie van Cannes, waar die de Grand Prix in de 
wacht sleepte! Een unieke, betoverende film over opgroeien, eerste 
liefdes en loslaten.

Regisseur Spike Lee vestigde in 1989 zijn naam als geëngageerd 
filmmaker die recht voor zijn mening uitkomt zonder zijn gevoel voor 
humor te verliezen. De klassieker DO THE RIGHT THING is onlangs  
opnieuw uitgebracht in een prachtige, gerestaureerde 4K versie. n 
Een kokend hete zomer in de multiraciale wijk Bedford-Stuyvesant 
in New York zet de toch al gespannen verhoudingen tussen zwarte 
bewoners en Italianen nog verder onder druk. De uitbaters van 
een pizzatent zijn het mikpunt van haat in Lee’s schildering van de 
moeilijkheden tussen New Yorks diverse bevolkingsgroepen. Op de 
soundtrack staan flink wat ‘old school’ hiphoptracks. 

zo 1
ma 2
zo 8

Patricio Guzmán
Chili
2019

Spaans
NL ondertiteld

84 min

BEANPOLE
Kantemir Balagov

Rusland
2019

Russisch
NL ondertiteld

130 min

Kevin Hansen
Verenigde Staten

2019
Engels

EN ondertiteld
110 mindo  19

Leningrad, 1945. De oorlog is voorbij. Onder de 34 miljoen 
Russische soldaten die tegen de Duitsers vochten waren ongeveer 
een miljoen jonge vrouwen, zoals Iya en Masha. n Iya werkt nu 
als verpleegster in een ziekenhuis voor oorlogsveteranen en zorgt 
ondertussen voor Pashka, het zoontje van haar vriendin. Als Masha 
naar huis terugkeert en haar kind komt ophalen, treft ze een 
schokkende situatie aan. Beide vrouwen moeten samen zowel oude 
als nieuwe trauma’s het hoofd bieden om uiteindelijk hun leven 
weer te kunnen opbouwen. Daarbij helpen ze elkaar en zijn uiterst 
inventief. n BEANPOLE werd terecht bedolven onder de prijzen, 
waaronder de prijs voor Beste Regisseur tijdens Filmfestival Cannes.

ADAM                              VOORPREMIERE

vr 6
zo 8
wo 11
vr 13
zo 15

za 14
ma 16
wo 18
vr 20
zo 22

zo 22
di 24
do 26
zo 29

do 5
za 7
ma 9
do 12
zo 15

za 21
ma 23
wo 25
za 28
ma 30

vr 27
zo 29
di 31

Film in the ‘Movies that Matter on Tour’ series, followed by a 
discussion, organized by Amnesty International Wageningen. 
Abla runs a modest local bakery from her home in Casablanca 
where she lives alone with her 8-year-old daughter Warda. When 
Samia, a young pregnant woman knocks on their door, Abla is far 
from imagining that her life will change forever. A very poignant 
debut movie! n Director Maryam Touzani’s portrays the lives of her 
characters in a subtle manner, while compellingly exposing sensitive 
issues such as unmarried pregnant women in the Arab world.

di 17

Maryam Touzani
Marokko

2019
Arabisch

EN ondertiteld
98 min

HONEYLAND
Tamara Kotevska &  
Ljubomir Stevanov
Macedonië, 2019

Macedonisch/Turks
EN ondertiteld

87 min

zo 1
wo 4
di 10

English subtitles. 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 was nominated for the Oscars ‘Best 
International Feature Film’ and ‘Best Documentary Feature’.  


