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SEVEN PSYCHOPATHS

16
AL

Scenarist Marty is wanhopig op zoek naar wat inspiratie voor zijn
nieuwe script - een verhaal over zeven psychopaten. Hij doet alles
voor een goed verhaal en dus besluit hij zich te mengen in de duistere
zaakjes van zijn beste vriend Billy Bickle. Die heeft zich samen met een
kompaan toegelegd op de kunst van het ‘dognapping’, het ontvoeren
van honden om daarna losgeld te vragen. De zaken lopen goed tot ze
de verkeerde hond ontvoeren: Shih Tzu is de lieverd van de moorddadige maffiabaas Charlie Costello. Costello is zeer gehecht aan zijn
kleine keffer en organiseert een ware klopjacht op de dieven. Zo krijgt
Marty genoeg inspiratie voor zijn verhaal, maar zal hij het ook nog
kunnen navertellen?

3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 april
première
Martin McDonagh
Verenigd Koninkrijk
2012
1u 50min
digitaal
met: Christopher Walken,
Sam Rockwell, Woody Harrelson,
Colin Farrell, Sam Peckinpah,
Terrence Malick, Tom Waits e.a.
D: Engels
OT: Nederlands

Geflipte criminelen, snedige dialogen, inktzwarte humor en een ijzer
sterk plot overgoten met liters bloed: geen wonder dat het werk van
regisseur Martin McDonagh (bekend van ‘In Bruges’ en de Oscarwin
nende kortfilm ‘Six Shooter’) wel eens wordt vergeleken met dat van
Quentin Tarantino. Maar ‘Seven Psychopaths’ is meer dan enkel een
van de pot gerukte misdaadfilm; het is ook een film óver (misdaad)film
waarin de verschillende grote voorbeelden uit het genre naast en door
elkaar worden geplaatst. ‘Seven Psychopaths’ won de Boston Society of
Film Critics Award en de publieksprijs op het Internationaal Filmfestival
van Toronto.
PERS: “Seven Psychopaths’ is – behalve een excellente zwarte klucht - ook
een beetje een trip die je best met zo weinig mogelijk voorkennis ondergaat. Een toppertje – voor de fans van McDonagh, voor de vrienden van de
Walken-poëzie, en voor iedereen die van oordeel is dat droomscènes niet
voor mietjes zijn.” (HUMO)

4 | RECENTE RELEASES

THE SESSIONS

16

Op 6-jarige leeftijd wordt Mark O’Brien geveld door polio: hij raakt vanaf
de nek verlamd en brengt de rest van zijn leven door in een ziekenhuisbed. Ondertussen is Mark een dertiger die probeert om het beste te ma
ken van zijn leven: hij studeerde letteren aan de universiteit van Berkeley, en geniet enige bekendheid als dichter. Maar wanneer hij zijn kenau
van een verzorgster inruilt voor een bloedmooie vrouw rijst bij hem een
tot dan toe onderdrukt verlangen naar seks. Gezien zijn handicap is het
niet evident om een vrouw te vinden en dus schakelt hij de hulp in van
een professional. Geen prostituee maar sekstherapeute, Cheryl.

3, 4, 5, 6, 7 april
première
Ben Lewin
USA
2012 / 1u 35min
digitaal
met: John Hawkes, Helen
Hunt, William H. Macy, Moon
Bloodgood, Adam Arkin e.a.
D: Engels
OT: Nederlands

De synopsis van ‘The Sessions’ vertoont op het eerste gezicht misschien
gelijkenissen met kluchten als ‘The 40 Year Old Virgin’, maar niets is
minder waar: de film weet de juiste toon te vinden tussen drama en
humor en voelt vooral heel levensecht aan. En dat is geen toeval: Mark
O’Brien heeft echt bestaan en regisseur Lewin is zelf een polioslachtoffer.
Een unieke feelgoodfilm over een menselijk drama met schitterende
vertolkingen van onder meer Helen Hunt (die bedacht werd met een
Oscarnominatie), John Hawkes (bekend van ‘Winter’s Bone’ en ‘Deadwood’) en William H. Macy (‘Fargo’).
PERS: “Hunt is veel ‘frontaal bloot’ in de film, maar noch de film, noch de
actrice doet dat om aandacht te trekken. Terecht, bij een grote-mensenfilm
film die zo over het accepteren van je eigen lijf gaat.” (Cinema.nl)

EVIEW
SNEAK PR

Iedere twee weken kan u terecht in ZED voor een exclusieve pre
view van een gloednieuwe film die later in de Belgische bioscopen
zal verschijnen. De sneak preview is een samenwerking tussen
ZED en de belangrijkste filmdistributeurs. Zij stellen hun films ter
beschikking in ruil voor enkele minuutjes van uw tijd: aan de hand
van een kort vragenlijstje horen ze graag uw streng maar recht
vaardig oordeel over de film.
Volgende Sneak: 16 en 30 april 2013. Steeds aan kortingstarief (5,5 euro)!
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DIE WAND

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 april
première
Julian Pölsler
Duitsland, Oostenrijk
2012
1u 48min
digitaal
met: Martina Gedeck, Karl Heinz
Hackl, Ulrike Beimpold e.a.
D: Duits
OT: Nederlands

12

Een vrouw brengt het weekend door in de jachthut van haar nicht,
gelegen in een bergdal. Wanneer de nicht en haar echtgenoot na een
avondje uit de volgende ochtend niet zijn thuisgekomen, gaat ze op
onderzoek uit. Er heeft zich iets onverklaarbaars voorgedaan: het dal
is door een glazen wand, een soort krachtveld, afgescheiden van de
rest van de wereld. Met alleen een hond, een koe en een kat als gezel
schap, probeert de vrouw te overleven in het woud. Ze gaat meteen
aan de slag om voedsel te verzamelen voor zichzelf: ze inventariseert
de bestaande voorraden, zoekt naar een plek voor een aardappelakker,
struint het bos af op zoek naar eetbare planten en jaagt. Maar het is
haar mentale gezondheid die haar het meeste zorgen baart. Om de
waanzin tegen te gaan besluit ze haar gedachten op te schrijven. Maar
zal iemand die ooit lezen?
‘Die Wand’ is gebaseerd op de gelijknamige bekroonde roman uit 1963 van
Marlen Haushofer, een allegorische fabel over eenzaamheid die jarenlang
op de bestsellerslijst stond in Duitsland. Het thema van plotse isolatie van
de buitenwereld komt vaker terug in literatuur en film (Cast Away,..) maar
zelden zo extreem. Martina Gedeck werd enorm bejubeld om haar acteerprestaties en ook de cinematografie van deze film bleef niet onopgemerkt.
PERS: “Gedeck’s performance, which must have been physically demanding
in the extreme, is phenomenal.” (Screen Daily)

6 | RECENTE RELEASES

HYDE PARK ON HUDSON

AL

Hyde Park, New York, juni 1939. Margeret ‘Daisy’ Suckley wordt uitgenodigd naar het buitenverblijf van haar verre achterneef president
Franklin D. Roosevelt. De president heeft nood aan wat verstrooiing,
zijn zware taken als eerste burger van de Verenigde Staten wegen
zwaar op hem. Tijdens hun ritjes langs de Hudson groeit er iets moois
tussen Daisy en de president en dat zorgt voor spanningen met zijn
vrouw Eleanor. Maar FDR verwacht nog bezoek: de Britse koning-stotteraar George VI en zijn vrouw Elizabeth komen op staatsbezoek om
de steun te vragen van de VS in het nakende conflict met Duitsland.
Een historische ontmoeting met grote gevolgen.

18, 19, 21, 22, 26, 27, 30 april
Roger Michell
Verenigd Koninkrijk
2012
1u 34min
digitaal
met: Bill Murray, Laura Linney,
Olivia Williams e.a.
D: Engels
OT: Nederlands

Het was geen geheim dat president Roosevelt er meerdere maîtresses
op nahield, maar Daisy was tot voor kort een onbekende. Dat wil
zeggen, tot 1991, toen Daisy op honderdjarige leeftijd overleed en onder
haar bed een koffer werd aangetroffen met haar dagboeken en corres
pondentie met de geliefde president. Die teksten vormden in 2008 de
basis voor het BBC-radiohoorspel Hyde Park-on-Hudson, dat nu verfilmd
werd met een heerlijke Bill Murray als FDR.
PERS: “Bill Murray levert als president Franklin D. Roosevelt alweer een top
prestatie af” (HUMO)
“Hij duurt geen seconde te lang en de acteurs zijn in vorm, een schitterende Bill
Murray op kop. Bovendien hanteert Michell zijn camera met stijl.” (Filmmagie)
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LOS AMANTES PASAJEROS

24, 26, 27, 28, 29 april, 1, 2 mei
Pedro Almodóvar
Spanje
2013
1u 30min
digitaal
met: Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Paz Vega, Blanca
Suárez, Cecilia Roth e.a.
D: Spaans / OT: Nederlands

AL

Op weg van Madrid naar Mexico ontdekt de bemanning van een vliegtuig dat
het landingsgestel het laat afweten. Op zoek naar een geschikte luchthaven
voor een noodlanding, blijft het vliegtuig rondjes maken in de hemel boven
Toledo. Terwijl de piloten proberen een oplossing te bedenken om een crash
te voorkomen, probeert het overige vliegtuigpersoneel het de passagiers zo
aangenaam mogelijk te maken. Aangezien iedereen denkt dat de dood nadert,
delen ze elkaars geheimen en proberen ze er op een ‘bijzondere’ manier maar
het beste van te maken.
Met ‘Los Amantes Pasajeros’ zet de Spaanse grootmeester Pedro Almodovar
opnieuw koers richting de kleurrijke, prettig gestoorde neurotische camp
waarmee hij in de jaren ‘80 de Spaanse cinema voorgoed veranderde. De
klassieke premisse van een rampenfilm, een neerstortend vliegtuig, is voor
Almodóvar het startschot voor een vederlichte komedie vol bizarre personages,
drank, drugs en heel veel seks.
PERS: “Met ‘Los Amantes Pasajeros’ is de bad boy van de Spaanse cinema
weer helemaal terug.” (Patrick Duynslaegher)
“Longtime Pedro Almodovar followers who have secretly been hankering
for a return to the broad, transgressive comedy of his early work will be
thrilled by I’m So Excited, a hugely entertaining, feelgood celebration of
human sexuality that unfolds as a cathartic experience for characters,
audiences and helmer alike.” (Variety)

8 | RECENTE RELEASES

LE MONDE NOUS APPARTIENT

AL

Pouga en Julien, twee jonge twintigers in de grootstad Brussel,
geloven dat de wereld hen toebehoort. Hoewel ze weinig met elkaar
gemeen hebben, worden ze verenigd door hun onzekere toekomst.
Julien is een ambitieuze profvoetballer, wiens weg naar de top niet
meteen over rozen verloopt. Pouga is dan weer een dief, die van dure
luxewagens stelen zijn specialiteit gemaakt heeft. Door het toeval
kruisen hun wegen elkaar, maar hun ontmoeting dreigt noodlottige
gevolgen te hebben.

17, 18, 20, 22, 23 april
première
Stephan Streker
België
2013 / 1u 28min
digitaal
met: Vincent Rottiers, Ymanol
Perset, Olivier Gourmet, Sam
Louwyck e.a.
D: Frans / OT: Nederlands

De Belgische regisseur Stephan Streker is een voormalig filmcriticus en
sportjournalist die na een aantal positief onthaalde kortfilms in 2004
zijn langspeeldebuut maakte met ‘Michael Blanco’. Met ‘Le Monde
Nous Appartient’ bewijst Streker dat hij zijn roeping heeft gevonden:
hij vertelt zijn verhaal over gefnuikte dromen en mislukte ambities met
veel visuele flair en weet de Brusselse periferie zeer expressief in beeld
te brengen. De bezwerende score van Ozark Henry weet de sfeer van de
film perfect te vatten.
PERS: “Verrast, enthousiast, diep aangegrepen, licht betoverd: ziedaar onze
gemoedsbewegingen tijdens de screening van ‘Le monde nous appartient’, één van
de wonderlijkste, geheimzinnigste en beste Belgische films van het jaar.” (Humo)

FOXFIRE: CONFESSIONS
OF A GIRL GANG

16

In een klein dorp in het Amerika van de jaren ‘50 weigert een groep
rebelse tienermeisjes zich neer te leggen bij het keurslijf van de tijdsgeest. Ze zijn de lustige blikken van de mannen uit het dorp meer dan
beu en besluiten actie te ondernemen tegen de heersende machomentaliteit. Onder de naam ‘Foxfire’ halen ze kattenkwaad uit in het dorp,
een tatoeage op hun schouder bezegelt het zusterschap. Wat begint
als een symbolische strijd voor gelijkwaardigheid en respect, ontaardt
in misdaad wanneer enkele meisjes zich een revolver aanschaffen...

25, 26, 27, 28, 29 april, 2 mei
première
Laurent Cantet
Frankrijk, Canada
2012
2u 23min
digitaal
met: Katie Coseni,
Claire Mazerolle,
Madeleine Bisson e.a.
D: Engels
OT: Nederlands

Net als in het bekroonde ‘Entre les Murs’ focust de Franse regisseur
Laurent Cantet zijn lens met veel mededogen op de adolescent die
wroetend zijn of haar plek in de wereld probeert te veroveren. ‘Foxfire:
Confessions of a Girl Gang’, een adaptatie van de bekroonde roman van
Joyce Carol Oates uit 1993, werd geselecteerd voor verschillende festivals
en werd op het Filmfestival van San Sebastian bekroond met de Prijs
voor Beste Actrice (Katie Coseni).
PERS: “Regisseur Laurent Cantet zoekt de nuance op en weigert zijn Robin
Hood-zusters die het feminisme uitvinden zonder het woord te kennen, te
romantiseren. Net als in ‘Entre les Murs’ slaagt hij erin de adolescenten in
hun complexiteit te schetsen én – nog iets uitzonderlijker – gedeeltelijk bloot
te leggen hoe een groep functioneert en hoe een charismatische leider een
groep sturen kan.” (De Standaard)
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GELOOF IN ZED
Op het Filmfestival van Berlijn ging de première van ‘La Religieuse’, een aangrijpende film
over het meedogenloos regime van het achttiende–eeuwse kloosterleven, niet onopge
merkt voorbij. In eigen land verschijnt deze maand ‘Au Nom du Fils’ van de Brusselse regis
seur Vincent Lannoo, een zwarte komedie over jawel, het misbruik in de Kerk. Religie en
dan vooral religieus fanatisme hebben wel vaker filmmakers geïnspireerd maar de laatste
maanden is het onderwerp duidelijk opnieuw ‘hot’.

LA RELIGIEUSE

12

Frankrijk, 18e eeuw. De 16-jarige Suzanne wordt door haar ouders
gedwongen om in te treden in het klooster. Suzanne is wel diepgelovig
maar ze heeft moeite met het strikte regime en de willekeur van
Moeder Overste. Wanneer ze in opstand komt tegen haar oversten,
wordt ze onderworpen aan vernederingen en zelfs lijfstraffen. Dankzij
haar passie en haar kracht overleeft ze de wreedheid, eenzaamheid
en rigide structuur van het klooster en kan ze haar enige doel blijven
nastreven: haar vrijheid met alle mogelijke middelen heroveren.

17, 19, 20, 21, 23, 25 april
première
Guillaume Nicloux
Frankrijk, Duitsland, België
2013
1u 54min
digitaal
met: Pauline Etienne,
Isabelle Huppert, Louise Bourgoin,
Pascal Bongard e.a.
D: Frans
OT: Nederlands

‘La Religieuse’, een verfilming van de gelijknamige roman van Didérot, is
een meeslepende kostuumfilm met een oogstrelende cameravoering en
een fantastische vertolking van de Belgische revelatie Pauline Etienne.
De film ging in première op het Filmfestival van Berlijn en was genomineerd voor de Gouden Beer.
PERS: “Schijnbaar achteloos maakt Huppert van een conventionele film iets
tamelijk unieks, wat maar weer haar grootheid bewijst.” (NRC Handelsblad)
“Altogether engaging if not all that original, this polished period piece is
primarily a showcase for budding Belgian actress Pauline Etienne, whose
studied portrayal of a rebellious young abbess should propel her into further
starring roles in the future, if not to a possible prize in Berlin, where the film
premiered in competition.” (The Hollywood Reporter)

10 | GELOOF IN ZED

SALVATION BOULEVARD

OO

AL

Pastoor Dan Day is een begenadigd predikant met een megakerk, een
eigen TV-show en een massa devote volgelingen. Zijn grootste fans
zijn zijn vrouw Gwen en Carl, een gewezen fan van The Grateful Dead
die het licht heeft gezien en nu als Born Again Christian maar niet kan
zwijgen over het woord van God. In zijn preken verwijst Dan gretig
naar Carls spirituele en morele transformatie als een voorbeeld voor
zijn parochianen. Maar Carls geloof wordt op de proef gesteld wanneer hij Pastoor Dan betrapt op een hoofdzonde. De modelgelovige
wordt overmand door twijfel en gaat op de dool...

10, 14, 16 april
Belgische première
George Ratliff
Verenigde Staten
2012
1u 35min
digitaal
met: Jennifer Connelly,
Pierce Brosnan, Greg Kinnear,
Marisa Tomei e.a.
D: Engels
OT: geen

‘Salvation Boulevard’, gebaseerd op de gelijknamige roman van Larry
Beinhart (die ook ‘Wag the Dog’ schreef), is een pittige zwarte komedie
over religieus fanatisme in de Verenigde Staten met een onvervalste
sterrencast. De film werd geselecteerd voor verschillende filmfestivals
waaronder Sundance en het Seattle Film Festival maar verscheen onterecht en enigszins verbazend, niet in de Belgische bioscopen. ZED presenteert een aantal exclusieve vertoningen van deze onontdekte parel.
PERS: “A reasonably funny religious satire that takes potshots at easy
targets but is quite watchable due to the participation of two Oscar winners
and two Oscar nominees.” (New York Post)
“Silly, predictable and as funny as the funny business of religion can be.”
(Monsters and Critics)
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AU NOM DU FILS

16
AL

Elisabeth is een diepgelovige vrouw, een toegewijde echtgenote en
trotse moeder van twee zonen. Ze is het toonbeeld van een goede ziel: ze
bekommert zich om anderen en ze heeft zelfs een eigen religieuze talkshow op de radio, waar ze vragen beantwoordt van luisteraars, trouw
bijgestaan door de jonge priester Achille, die ze beschouwt als een lid
van de familie. Maar het geloof van de arme vrouw wordt zwaar op de
proef gesteld. Een echtgenoot die liegt, een zoon die plots overlijdt, een
priester met losse handjes en een Kerk die zich hult in stilzwijgen, sturen
Elisabeth op een bloederige kruistocht met maar één doel: wraak.

11, 13, 15 april
première
Vincent Lannoo
België, Frankrijk
2012
1u 40min
digitaal
met: Astrid Whettnall, Philippe
Nahon, Achille Ridolfi e.a.
D: Frans
OT: Nederlands

De Brusselse regisseur Vincent Lannoo geeft in ‘Au Nom du Fils’ in
zijn eigen stijl uiting aan zijn verbazing over het misbruik in de Kerk:
volle kracht vooruit, niet bang om tegen schenen te stampen of tegen
een heilige huisje te schoppen. De film begint op een luchtige toon,
evolueert naar een gruwelijke klucht en eindigt als een bloederige
wraakfilm met een goede scheut ‘Kill Bill’ erdoor. ‘Au Nom du Fils’ was
de Openingsfilm van het Filmfestival van Brussel en werd geselecteerd
voor onder meer het Filmfestival van Karlovy-Vary 2013.
PERS: “Le film traite au fond de questions graves et profondes, mais il est
servi sur un ton résolument rentre-dedans, provocateur, aux antipodes du
consensualisme frileux de notre époque.” (Cinergie.be)

WADJDA

12
AL

Wadjda, een 10-jarige meisje, woont met haar moeder in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Haar vader komt af en
toe langs, maar staat onder druk van zijn ouders om een tweede vrouw
te nemen, die hem wèl een zoon kan schenken. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig grenzen
aftast. Wanneer ze een mooie groene fiets wil hebben, is haar moeder
daar tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers
niet gepast voor een meisje. Maar Wadjda geeft niet op en besluit het
geld zelf bij elkaar te sparen. Ze zet een handeltje op in zelfgemaakte
snuisterijen en besluit deel te nemen aan een Koranwedstrijd...

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 april
première
Haifaa Al-Mansour
Saudi-Arabië, Duitsland
2012
1u 38min
digitaal
met: Reem Abdullah,
Waad Mohammed, e.a.
D: Arabisch
OT: Nederlands

‘Wadjda’ is in meer dan één opzicht een baanbrekende film: het is de
eerste film die integraal in Saudi-Arabië werd gefilmd, en dat door de
eerste vrouwelijke Saudische filmmaker. Maar ‘Wadjda’ is vooral ook
een charmante en innemende film over een gesloten gemeenschap, met
universele, herkenbare thema’s als hoop, lef en doorzettingsvermogen.
‘Wadjda’ won de Grote Prijs op het Filmfestival van Dubai, de Persprijs op
het Festival van Venetië, en zopas de Publieksprijs op het Filmfestival van
Rotterdam.
PERS: “Zonder de controverse op te zoeken toont Al-Mansour de afge
schermde wereld van Saudische vrouwen dankzij een bekoorlijke familiefilm
waarin vrouwenrollen de bovenhand krijgen.” (Filmmagie)

12 | SPECIAL

HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM
QUANDO LEMBRADAS

DC

AL

Rita, een jonge fotografe, besluit een aantal nachten door te brengen
in Jotuomba, een afgelegen, landelijk dorpje in Brazilië. Daar brengt
haar komst echter meer teweeg dan ze verwacht had. In Jotuomba
is de tijd letterlijk blijven stilstaan: de inwoners voeren elke dag
opnieuw routineus dezelfde handelingen uit en dompelen zich liever
onder in flarden van herinneringen in plaats van echt te leven. Het
kerkhof is op slot omdat er sinds 1976 niemand meer gestorven is. De
komst van Rita zet de dingen weer, langzaam, in beweging.

5, 7, 8, 9 april
première
Júlia Murat
Brazilië, Argentinië, Frankrijk
2011
1u 18min
digitaal
met: Lisa Fávero, Sonia Guedes,
Ricardo Merkin e.a.
D: Portugees
OT: Nederlands

‘Histórias Que Só Existem Quando Lembradas’ betekent letterlijk ‘Verhalen die alleen bestaan als ze herinnerd worden’ en is een filmdebuut vol
‘saudade’ over de dingen die voorbijgaan. Met prachtig camerawerk en
spaarzame, veelzeggende dialogen brengt documentairemaakster Julia
Murat een weemoedig eerbetoon aan de hoogdagen van de Braziliaanse
koffieplantages en het verlangen om de tijd nog even stil te laten staan.
PERS: “Murats debuut is met zo veel gevoel voor detail en zo
zelfverzekerd gefilmd dat het een klein wonder is dat de film niet nog
meer prijzen won.” (Cinema.nl)
“Rita’s zachtmoedige botsingen met de dorpsroutines zijn de basis voor de
zomerse melancholie van Murats film. 78 minuten vederlichte overdenkingen over vergankelijkheid.” (De Filmkrant)
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MONKEY SANDWICH

DC

12

Jerry is een obsessieve, gefrustreerde regisseur die besluit om het
theater voorgoed de rug toe te keren en al zijn energie te steken in
een nieuw, controversieel project. Maar de dingen lopen al snel uit
de hand: Jerry eist het uiterste van zijn acteurs maar heeft moeite om
zijn gezag te doen gelden. Ook in zijn familieleven slaagt hij er niet
meer in om harmonie te vinden. Zijn zwangere vrouw Carly verwijt
hem te veel bezig te zijn met zijn project. Zijn slechte geweten bezorgt
Jerry vreselijke nachtmerries...

18, 19, 23 april
première
Wim Vandekeybus
België
2011
1u 25min
digitaal
met: Jerry Killick, Carly Wijs,
Davis Freeman e.a.
D: Duits, Engels
OT: Nederlands

De voorstelling ‘Monkey Sandwich’ van theatermaker en filmregisseur
Wim Vandekeybus ging in 2010 in première in de KVS in Brussel. De film
‘Monkey Sandwich’ maakte deel uit van die voorstelling, maar staat
volledig op zichzelf, wat mag blijken uit de verschillende filmfestival
selecties, waaronder dat van Venetië. ‘Monkey Sandwich’ verweeft op
een volstrekt unieke manier verhalen over een ongeboren kind, een
waanzinnig project, een schreeuwend big en een overstromende rivier.
PERS: “Ga kijken, gebruik je verbeelding en verbaas je over de energie die
Vandekeybus in zoveel schoonheid wist samen te brengen.” (De Standaard)
“Een verdomd fascinerende en inkervende trip...” (Knack)
“Een juweeltje vol humor en vertwijfeling, gebracht door een uitstekende
cast” (Le Vif –L’Express)
“Storytelling – seemingly improvised, and oft interrupted – is one of
Vandekeybus’s key themes.” (Screen Daily)
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DOCUMENTAIRE
Begin mei staat Leuven volledig in het teken van het documentaire filmfestival DOCVILLE.
Op vrijdag 3 mei is het weer zo ver en kan u 9 dagen lang genieten van de beste documen
taires, maar ook heel wat unieke evenementen, boeiende ontmoetingen en debatten, con
gressen en festiviteiten. Het festival vindt plaats op 4 verschillende locaties in de Leuvense
binnenstad, waaronder in Cinema ZED. Als smaakmaker vertoont ZED de winnaar van de
Prijs van de Jury voor Beste Internationale Documentaire.

IL CASTELLO

DC

AL

In deze observerende documentaire volgen we de dagelijkse gang van
zaken achter de schermen van de internationale luchthaven Malpensa
in Milaan. De drukte in de controletoren, politiehonden besnuffelen
binnengebrachte bagage, de explosieven-opruimingsdienst ontfermt
zich over een verdachte koffer, een douanebeambte inspecteert le
vende kreeften op hun fysieke gesteldheid, in verhoorkamers worden
menselijke ingewanden op drugs gecontroleerd. Een vliegveld als
metafoor voor een samenleving, waar basale vrijheden door bureaucratie, procedures en controle onder druk staan.

24, 25, 30 april
Massimo D’Anolfi &
Martina Parenti
Italië
2011
1u 30min
digitaal
D: Engels, Italiaans, Spaans
OT: Engels

Uit een jaar aan beeldmateriaal koos het Italiaanse regisseursduo Massimo D’Anolfi en Martina Parent de meest fascinerende verhalen en
beelden waardoor, na talloze variaties op “Het leven zoals het is van
deze of gene luchthaven”, deze verstilde documentaire er toch in slaagt
om de kijker aan het scherm gekluisterd te houden. ‘Il Castello’ won
prijzen op filmfestivals over de hele wereld waaronder de Juryprijs op
DOCVILLE 2012.
PERS: “Een warm aanbevolen documentaire van het Italiaanse regisseursduo
Massimo D’Anolfi en Martina Parenti. (...) Warm aanbevolen? Niet alleen
door ons, maar ook door de Canvas-jury op het jongste DOCVILLE-festival in
Leuven, die ‘Il Castello’ als Beste Documentaire bekroonde.” (HUMO)

FILMKLASSIEKERS | 15

FILMKLASSIEKERS
De reeks filmklassiekers die Cinema ZED samenstelde in samenwerking met het departe
ment Communicatiewetenschappen van de KULeuven is deze maand aanbeland bij de
overgangsperiode tussen stille film en geluidsfilm. ‘La Passion de Jeanne D’Arc’ is één van
de laatste meesterwerken van de stille periode, ‘King Kong’ zet meteen de standaard voor
de monsterfilm en ‘The Maltese Falcon’ deed hetzelfde voor de film noir.

LA PASSION DE JEANNE D’ARC

AL
AL

Tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland hoort
de diepgelovige Jeanne d’Arc stemmen in haar hoofd. Ze vertellen
haar dat ze Franse troepen moet aansturen in nieuwe aanvallen
tegen de Engelsen in Orléans. Tegen alle verwachtingen in slaagt ze in
haar opzet en stoot het Franse leger onder haar bevel zelfs door tot
Reims. Maar de ‘maagd van Orléans’ wordt verraden door haar eigen
landgenoten en wordt voor de Inquisitie gebracht wegens ketterij. Ze
moet haar geloof afzweren, zoniet belandt ze op de brandstapel...

17, 21, 22 april
Carl Theodor Dreyer
Frankrijk
1928 / 1u 27min
16 mm
met: Maria Falconetti, Eugene
Silvain, André Berley e.a.
D: geen / OT: tussentitels
in Frans & Nederlands
live begeleid op piano

Voor zijn ‘La Passion de Jeanne d’Arc’ zoomt regisseur Carl Theodor
Dreyer in op het proces en de executie van deze tragische Franse heldin.
Met dramatische close-ups probeert hij de ziel van de personages bloot
te leggen, iets waar hij glansrijk in slaagt, mede door het fantastische
acteerwerk van hoofdactrice Maria Falconetti, die als geen ander geloof
en de passie voor God aanschouwelijk maakt.
PERS: “Falconetti speelt Jeanne D’Arc op een zeer eigenaardige, maar uiterst
emotionele manier. Ze maakt opvallend weinig gebruik van mimiek, maar
staart en huilt en brengt alles over met oplaaiend vuur in de ogen.” (K.U.T-site)
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KING KONG

AL

Een filmcrew onder leiding van de fanatieke regisseur Carl Denham
trekt naar het mysterieuze Skull Island voor opnames. Daar aangekomen worden ze door de lokale bevolking begroet met een regen
pijlen en wordt het sterretje van de film, de blonde Ann Darrow,
ontvoert om te offeren aan hun opperwezen, een groot beest dat ze
aanspreken als ‘Kong’. Wanneer Denham en zijn crew het oerwoud
intrekken om Ann terug te halen, stoten ze op de monsterlijke gorilla.
Denham besluit om het beest gevangen te nemen en mee naar New
York te nemen. Het begin van een onvergetelijk avontuur!

24, 28, 29 april
Merian C. Cooper
& Ernest B. Schoedsack
Verenigde Staten
1933
1u 40min
35 mm
met:Fay Wray, Robert Armstrong,
Bruce Cabot, Frank Reicher e.a.
D: Engels / OT: Nederlands, Frans

‘King Kong’ is vader van alle monsterfilms, een waar huzarenstukje, met
specials effects die erg vooruitstrevend waren voor die tijd en die nog
steeds respect afdwingen. De film was zijn tijd trouwens ver vooruit
wat betreft de ‘onthullende scènes’ zoals die waarin Kong Fay Wray de
kleren van het lijf scheurt of de inboorlingen op Skull Island opeet of
vermorzelt onder zijn voet. Deze scènes werden weggeknipt of donker
gemaakt om de details te verdoezelen. Pas in de jaren ‘70 werd de film
terug in zijn oorspronkelijke staat vertoond.
PERS: “IJzersterke klassieker, nauwelijks gedateerd.” (Cinema.nl)
“‘King Kong’ was created to grip and thrill like no movie before, and these
basic principles hold surprisingly true today.” (BBC)

THE MALTESE FALCON

AL

San Francisco in de jaren veertig. De collega van privé-detective Sam
Spade wordt vermoord wanneer hij in opdracht van een mysterieuze
mooie vrouw een zekere Floyd Thursby in de gaten moet houden. Als
later ook Thursby dood wordt gevonden, is Sam plots hoofdverdachte
nummer 1 en krijgt hij het gehele politiekorps achter zich aan. Sam
gaat op onderzoek uit en komt erachter dat de vrouw die de opdracht
gaf, iemand anders is dan ze zich voordeed. Ze is betrokken in een
zaak die te maken heeft met de ‘Maltese Falcon’, een buitengewoon
kostbaar gouden beeld van een valk.

1 mei
John Huston
Verenigde Staten
1941
1u 39min
35 mm
met: Humphrey Bogart, Mary
Astor, Peter Lorre, Sydney Greenstreet, Gladys George, Barton
MacLane, Elisha Cook jr e.a.
D: Engels / OT: Nederlands, Frans

Het regiedebuut van John Huston, met stip de beste en bekendste
verfilming van de beststeller van Dashiell Hammett, is zonder twijfel
dé volmaakte film noir, naar een strak scenario van Huston zelf, met
Bogart als de perfecte held. De sterke clair-obscur belichting, bevreemdende camerastandpunten, een duister plot waarin iedereen elkaar de
loef wil afsteken, snedige dialogen, een misantrope held en een onweerstaanbare femme fatale: ‘The Maltese Falcon’ heeft het allemaal.
PERS: “Een film die bij iedere bezichtiging beter wordt. Humor, spanning,
drama en romantiek zijn op de seconde afgemeten. Sfeerrijke zwart-witfotografie van Arthur Edeson en passende muziek van Adolph Deutsch ronden
het geheel af.” (Cinema.nl)
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KONING VAN KATOREN

10

Wanneer de koning van Katoren sterft, wordt in diezelfde nacht Stach geboren. Corrupte ministers nemen de macht over en Katoren raakt langzaam in verval. Stach besluit op zijn zeventiende om koning te worden.
De ministers beloven hem het koningschap als hij vijf haast onmogelijke
opdrachten voltooit. Stach leert tijdens zijn spannende missie de duistere
kanten van Katoren kennen, maar hij krijgt ook hulp van de vele kleurrijke inwoners van het land. Het volk begint in Stach te geloven, maar is
hij bereid het ultieme offer te brengen?

1, 2, 4, 8, 10, 12, 13 april
Belgische première
Ben Sombogaart
Nederland, Italië
2013 / 2u
digitaal
met: Mingus Dagelet, Abbey Hoes,
Frits Lambrechts, Ad Fernhout,
Sabri Saad El-Hamus e.a .
D: Nederlands / OT: geen

DOCUMENTAIRE

‘Koning van Katoren’ is gebaseerd op het bekende boek door Jan Terlouw,
die ook ‘Oorlogswinter’ en ‘Briefgeheim’ schreef. Terlouw staat er om
bekend maatschappelijke problemen aan te kaarten in zijn boeken. Dat
is eveneens in ‘Koning van Katoren’ terug te vinden. Ook al is het verhaal
meer dan veertig jaar oud, het voelt niet gedateerd. De liefhebbers van het
oorspronkelijke boek kunnen opgelucht ademhalen. Ondanks de vele ver
anderingen en de scherpe randjes die er vanaf zijn geveild, is Sombogaarts
verfilming gedurfd en eigengereid van toon.
PERS: “‘Koning van Katoren’ is een avontuurlijke jeugdfilm met een charismatische hoofdrolspeler. Een klassiek verhaal dat mede dankzij de moderne
aanpassingen de tand des tijd heeft doorstaan.” (Cinemagazine.nl)

CHIMPANZEE

8

De kleine chimpansee Oscar geniet van zijn leventje bij zijn moeder in
de jungle naast de Ivoorkust. Zonder enige waarschuwing wordt Oscar
van zijn moeder gescheiden door een aanval van een rivaliserende
groep chimpansees. Hij probeert alleen te overleven en te worden geaccepteerd door de andere apen. Maar Oscar heeft het moeilijk en moet
een serieuze strijd leveren, tot hij op een dag geheel onverwacht wordt
geadopteerd door het alfamannetje van zijn groep...

17, 21, 24, 28 april, 1 mei
Alastair Fothergill & Mark Linfield
USA
2012
1u 18min
digitaal
Met de stem van Matthias
Schoenaerts
D: Nederlands / OT: geen

‘Chimpanzee’ is de nieuwste film van Disney Nature, die recent ook
‘African Cats’ en ‘African Bambi’ produceerden. Zoals het Disney
betaamt wordt er een sterke narratieve lijn in de documentaire gestoken en worden de dieren sterk ‘vermenselijkt’. Dat neemt niet weg dat
‘Chimpanzee’ een verbluffend staaltje cinema is; nooit eerder werd een
apenfamilie zo knap, haarscherp en intiem in beeld gebracht. Ook de
beelden van de jungle zijn adembenemend. De film is dan ook het werk
van Alastair Fothergill, die eerder baanbrekend werk leverde voor de BBCtelevisiereeksen ‘Blue Planet’ en ‘Planet Earth’ en behoort tot het kruim
van de natuurfilmmakers.
PERS: “Een meeslepend en fraai opgenomen jungle-epos dat kijkers uit
verschillende leeftijdsklassen moeiteloos een kleine negentig minuten aan de
buis gekluisterd houdt.” (Cinemagazine)
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SCANDINAVISCHE JEUGDFILMKLASSIEKERS
Kinderfilmdistributeur Jekino bracht de afgelopen decennia een lange reeks kwalitatief
hoogstaande Scandinavische kinderfilms in de Belgische bioscopen en kleurde daarmee menig
jeugdherinnering. ‘Dunderklumpen’ doet bij velen ongetwijfeld een belletje rinkelen. Deze
leuke, originele film (met muziek van Toots Thielemans!) wordt in het voorjaar 2013 heruitge
bracht. En dat is voor ZED de aanleiding om een kleine Paasvakantie-special te wijden aan de
Scandinavische jeugfilmklassiekers.

7

DUNDERKLUMPEN
Op een verlaten eiland brengt een familie de vakantie door:
vader, moeder, Jens en Camilla. Ongemerkt sluipt een vreemd
ventje de kamer van Camilla binnen. Hij neemt al haar poppen
en stopt ze in een grote zak. Telkens hij één van hen aanraakt,
wordt die levend. Bij het buitengaan neemt hij ook een schat
kistje mee, maar Jens zet meteen de achtervolging in...
PERS: “Geslaagde combinatie van speelfilm en getekende figuren
met een avontuurlijk verhaal dat jonge kijkers zeker zal vermaken.”
(Veronica Magazine)

6
3, 6, 7, 10 april 3
Per Ahlin
Zweden
1974
1u 36min
digitaal
Muziek: Toots Thielemans
D: Nederlands
OT: geen

LOTTA UIT DE KABAALSTRAAT
Lotta, vier jaar oud, woont in de Kabaalstraat. Ze is de jongste
van de hele straat. Iedereen vindt haar te klein om van alle
leuke dingen te genieten: te klein om te fietsen, te klein om te
winkelen... Maar Lotta is eigenwijs en samen met haar knuffelvarken Bolke wil ze bewijzen dat ze groot en flink genoeg is.
‘Lotta uit de Kabaalstraat’ is gebaseerd op het gelijknamige boek
uit 1973 van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren.

3
5, 11, 14 april
Johanna Hald
Zweden
1992
1u 16min
35 mm
met: Martin Andersson,
Linn Gloppestad e.a.
D: Nederlandse vertelstem
OT: geen
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DE GROTE PRIJS SMÖREBERG
Theodoor brengt zijn tijd door met het repareren van fietsen
en het uitvinden van allerlei vreemde dingen. Tot plots Rudolf opdaagt, een vroegere medewerker van Theodoor, die
zijn ‘retometrische distributeur’ gestolen heeft, een racewagen waarmee hij wereldkampioen Formule 1 geworden is.
Rudolf daagt nu zijn vroegere vriend en werkgever uit voor
een race. Dat kunnen Theodoor en co uiteraard niet zomaar
over hun kant laten gaan.

7
8, 9 april
Ivo Caprino
Noorwegen
1977
1u 45min
35 mm
D: Nederlands
OT: geen

GUMMI TARZAN
Ivan Olsen is een dromerige, tengere jongen van 8 jaar oud. Op
school wordt hij voortdurend gepest door een groep oudere
jongens. Bij zijn leraren, die hem niet begrijpen, noch bij zijn
vader, die enkel stoere Tarzan-types respecteert, kan hij te
recht. Uiteindelijk maakt hij op de scheepswerf buiten de stad
kennis met de havenarbeider Ole. Deze stoere arbeider begrijpt
Ivans beslommeringen en wordt zijn enige vriend.

PRIJZEN & REDUCTIES
De basisprijs per ticket bedraagt 7 euro, het reductietarief 5,5
euro. Dagvoorstellingen (alle vertoningen vóór 18u) zijn steeds
aan reductietarief. De ZES X ZED KAART, het Cinema ZED-abonnement, kost 33 euro en geeft recht op 6 toegangstickets. De
kaart is niét strikt persoonlijk. De ZES X ZED KAART is te koop in
STUK. Ook met een LEERLINGENKAART (enkel middelbare scholieren), LERARENKAART, CULTUURKAART en STUK-kaart geniet je
van het kortingstarief van 5,5 euro. Voor alle info: 016/320.320 of
kom even langs op het STUK-onthaal (Naamsestraat 96, Leuven).
Eten en/of drank zijn niet toegelaten in de zaal. De zaal gaat open
10 minuten voor aanvang van de film.

KOOP UW TICKETS OP VOORHAND!
Reserveren is niet mogelijk. Maar bent u graag 100% zeker van
uw plaatsje? Koop dan uw tickets op voorhand. Dan kan aan het
STUK-onthaal (Naamsestraat 96, Leuven), via de STUK-website en de
website van Cinema ZED.

PARKING
Leuven telt heel wat parkings. De dichtst bijzijnde is de Parking
Heilig Hart, een grote ondergrondse parkeerplaats, tevens gelegen
in de Naamsestraat, ongeveer 200 meter van het STUK-gebouw en
Cinema ZED.

7
9, 11 april
Søren Kragh-Jacobsen
Denemarken
1981
1u 29min
35 mm
D: Nederlands
OT: geen

PROGRAMMASCHEMA
3 APRIL TOT 2 MEI

17U
LA PASSION DE ...
20U
LE MONDE NOUS
APPARTIENT
22U30
HYDE PARK
ON HUDSON

MAA 29 APRIL

17U
KING KONG
20U
FOXFIRE ...
22U30
LOS AMANTES
PASAJEROS

DIN 23 APRIL

17U
LE MONDE NOUS
APPARTIENT
20U
LA RÉLIGIEUSE
22U30
MONKEY SANDWICH

DIN 30 APRIL

17U
HYDE PARK
ON HUDSON
20U
IL CASTELLO
22U30
SNEAK PREVIEW

WOE 24 APRIL

15U
CHIMPANZEE
17U
IL CASTELLO
20U
KING KONG
22U30
LOS AMANTES ...

WOE 1 MEI

15U
CHIMPANZEE
17U
LOS AMANTES ...
20U
THE MALTESE FALCON
22U30
LOS AMANTES ...

DON 25 APRIL

17U
LA RÉLIGIEUSE
20U
FOXFIRE ...
22U30
IL CASTELLO

DON 2 MEI

17U
LE MONDE NOUS
APPARTIENT
20U
MONKEY SANDWICH
22U30
HYDE PARK
ON HUDSON

MAA 22 APRIL

15U
CHIMPANZEE
17U
LA RÉLIGIEUSE
20U
LA PASSION DE ...
22U30
LE MONDE NOUS ...

DON 18 APRIL

17U
FOXFIRE ...
20U
LOS AMANTES
PASAJEROS
22U30
FOXFIRE ...

VRIJ 19 APRIL

17U
MONKEY SANDWICH
20U
HYDE PARK
ON HUDSON
22U30
LA RÉLIGIEUSE

VRIJ 26 APRIL

17U
HYDE PARK
ON HUDSON
20U
LOS AMANTES
PASAJEROS
22U30
FOXFIRE ...

ZAT 20 APRIL

17U
LE MONDE NOUS
APPARTIENT
20U
LA RÉLIGIEUSE
22U30
LE MONDE NOUS
APPARTIENT

ZAT 27 APRIL

17U
HYDE PARK
ON HUDSON
20U
FOXFIRE ...
22U30
LOS AMANTES
PASAJEROS

ZON 21 APRIL

15U
CHIMPANZEE
17U
LA RÉLIGIEUSE
20U
HYDE PARK ON ...
22U30
LA PASSION DE ...

ZON 28 APRIL

ZON 14 APRIL

15U
LOTTA UIT DE ...
17U
DIE WAND
20U
SALVATION ...
22U30
DIE WAND

17U
DIE WAND
20U
SALVATION
BOULEVARD
22U30
SNEAK PREVIEW

WOE 17 APRIL

ZAT 13 APRIL

15U
KONING VAN KATOREN
17U
AU NOM DU FILS
20U
DIE WAND
22U30
AU NOM DU FILS

17U
AU NOM DU FILS
20U
DIE WAND
22U30
AU NOM DU FILS

DIN 16 APRIL

15U
KONING VAN KATOREN
17U
DIE WAND
20U
SEVEN PSYCHOPATHS
22U30
SEVEN PSYCHOPATHS

MAA 15 APRIL

11U
LOTTA UIT DE ...
15U
GUMMI TARZAN
17U
WADJDA
20U
AU NOM DU FILS
22U30
DIE WAND

VRIJ 12 APRIL

ZON 7 APRIL

15U
DUNDERKLUMPEN
17U
WADJDA
20U
HISTORIAS QUE ...
22U30
THE SESSIONS

11U
DUNDERKLUMPEN
15U
KONING VAN KATOREN
17U
SEVEN PSYCHOPATHS
20U
DIE WAND
22U30
SALVATION ...

DON 11 APRIL

ZAT 6 APRIL

15U
DUNDERKLUMPEN
17U
THE SESSIONS
20U
WADJDA
22U30
SEVEN PSYCHOPATHS

11U
GUMMI TARZAN
15U
DE GROTE PRIJS ...
17U
SEVEN PSYCHOPATHS
20U
WADJDA
22U30
HISTORIAS QUE ...

WOE 10 APRIL

VRIJ 5 APRIL

15U
LOTTA UIT DE ...
17U
HISTORIAS QUE ...
20U
THE SESSIONS
22U30
WADJDA

DIN 9 APRIL

DON 4 APRIL

15U
KONING VAN KATOREN
17U
SEVEN PSYCHOPATHS
20U
THE SESSIONS
22U30
WADJDA

MAA 8 APRIL

WOE 3 APRIL

15U
DUNDERKLUMPEN
17U
THE SESSIONS
20U
SEVEN PSYCHOPATHS
22U30
THE SESSIONS

11U
DE GROTE PRIJS ...
15U
KONING VAN KATOREN
17U
WADJDA
20U
HISTORIAS QUE ...
22U30
SEVEN PSYCHOPATHS
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15U
CHIMPANZEE
17U
LOS AMANTES ...
20U
FOXFIRE ...
22U30
KING KONG
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