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première
Tom Tykwer, Andy Wachowski, 

Lana Wachowski
Duitsland, USA 

2012 
2u 52min 

digitaal  
met: Tom Hanks, Halle Berry, 

Hugo Weaving e.a.
D: Engels 

OT: Nederlands

Zes verhalen die zich uitspannen over zes verschillende tijdvakken 
(van 1849 tot 2321) en meerdere continenten. Een reiziger die de Stille 
Oceaan oversteekt anno 1850, de compositie van een omstreden 
meesterwerk rond 1936, een samenzwering rond een kerncentrale in 
1973, de avonturen van een klunzige Britse uitgever in onze tijd, de 
geestelijke bevrijding van een Zuid-Koreaanse kloon in 2144 en tens-
lotte de overlevingsstrijd van een primitieve stam op een niet nader 
bepaald eiland anno 2321... Zes films in één vertellen samen een groot 
episch verhaal van onderlinge verbondenheid van de mensheid.

De succesvolle roman ‘Cloud Atlas’ van David Mitchell werd door zijn 
complexe narratieve structuur als onverfilmbaar geacht, tot broer 
en zus Wachowski (The Matrix) samen met  Tom Tykwer (Perfume, 
Lola Rennt) de uitdaging aangingen. De locaties en tijd waarin de zes 
verhalen zich afspelen verschillen aanzienlijk, de stijl van de verhalen 
al evenzeer. Zo krijg je een unieke mengelmoes van avontuur, span-
ning, mysterie, sciencefiction, humor en tragiek, met als rode draad het 
besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn in verleden, heden en 
toekomst.

PERS: “Een fascinerende (en op veel vlakken briljante) symfonie... Cloud 
Atlas’ is een groots buffet dat de honger absoluut stilt maar waar je toch 
telkens opnieuw naar terugkeert en schotels ontdekt die je voordien niet 
opgemerkt had. Laat het smaken.” (Cobra.be)
“De stilistische verschillen tussen de regisseurs zorgen voor veel variatie en 
afwisseling, wat er tevens voor zorgt dat de drie uur die Cloud Atlas klokt in 
een zucht voorbij lijken te vliegen.” (Filmtotaal.nl)

CLOUD ATLAS

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
& 21 mei

AL
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Marc-Henri Wajnberg
België, Frankrijk 

2012 
1u 25min 
digitaal  

met: Gabi Bolenge, Bebson 
Elemba, Joel Eziegue, e.a.

D: Frans 
OT: Nederlands

Alleen al in Kinshasa leven ongeveer 30.000 kinderen op straat, be
schuldigd van hekserij en daardoor verstoten door hun familie. José is 
één van hen: een straatkind zonder rechten of familie maar bruisend 
van leven. Met zijn vrienden maakt hij muziek op alles wat er te 
vinden is. Ze krijgen daarbij de hulp van Bebson, een enthousiaste, erg 
excentrieke rapper. Samen besluiten ze een muziekgroep op te richten 
om hun lot in een positievere richting te sturen. 

Deze swingende feel good film met een sociale ondertoon neemt je op 
weg doorheen de funky mean streets van Kinshasa. Tegelijk toont de 
film een zeer scherp en realistisch beeld van Kinshasa, zonder franjes 
of opsmuk. Geen flatterend beeld van de Congolese hoofdstad, wel een 
bruisende film vol leven en muziek die erg aanstekelijk werkt. De film 
oogt als een documentaire, maar is volledig fictie. De dunne scheidings
lijn tussen fictie en documentaire zal heel wat mensen op het verkeerde 
been zetten, maar dat draait voor deze film zeker niet negatief uit. 
Integendeel. Dit docudrama won de publieksprijs op het Zagreb Film 
Festival 2012 en de mensenrechtenprijs van de Raad van Europa.

PERS: “Wat een hartverheffende sensatie, wat een zinderend zielsgenoegen, 
wat een wilde trip, deze niet te missen prent.” (Humo)
“Een scherpe, realistische film met muziek in de hoofdrol.” (Cobra.be)

KINSHASA KIDS

17, 19, 27, 28 mei

AL
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Derek Cianfrance
USA 
2013

2u 20min 
digitaal  

met: Ryan Gosling, Bradley 
Cooper, Rose Byrne, Eva Mendes, 

Ray Liotta, Bruce Greenwood, 
Dane DeHaan e.a. 

D: Engels 
OT: Nederlands

‘Hansome’ Luke is een professionele motorrijder in een rondreizend 
circus. Wanneer hij ontdekt dat hij vader is geworden, besluit hij zich 
te vestigen in het kleine stadje van de moeder, Romina, die werkt 
als serveerster in een snackbar. Luke wil zijn verantwoordelijkheid 
nemen en voor zijn ‘gezin’ zorgen maar daar heeft hij het geld niet 
voor. Hij gaat voor de snelle cash en met behulp van een vriend 
berooft hij enkele banken. Het duurt niet snel eer het misloopt en 
Luke op de vlucht slaat voor de politie. En zo komt hij oog in oog te 
staan met Cooper, een jonge ambitieuze politieagent die bloednerveus 
zijn eerste confrontatie met een crimineel aangaat...

Met zijn gevoelige debuutfilm ‘Blue Valentine’ bewees regisseur Derek 
Cianfrance dat hij een uitstekende acteursregisseur is en dat doet hij 
hier fijntjes over. Zowel Ryan Gosling als Bradley Cooper, die begon in 
‘The Hangover’ maar zich bewees als ‘indie-acteur’ in ‘Silver Linings 
Playbook’, spelen de pannen van het dak, maar ook de jonge acteurs 
Emory Cohen en Dane DeHaan maken indruk. ‘The Place Beyond the 
Pines’ is een meeslepende, emotionele uppercut over vaders en zonen, 
over toeval en geluk, troosteloosheid en hoop.

PERS: “Overrompelend en intens meeslepend. Zo laat ‘The Place beyond the 
Pines’ zich samenvatten, een magistrale saga annex misdaaddrama over de 
troebelen, de passies en de turbulente kwellingen die vaders aan hun zonen 
doorgeven.” (Cobra.be)
“The Place beyond the Pines is een van de zeldzame recente films die dat so-
ciale determinisme met overrompelende kracht weten te vatten.” (De Morgen)

THE PLACE BEYOND THE PINES

22, 24, 28, 30, 31 mei
& 1, 2, 4 juni

12
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IO E TE

23, 26, 29 mei, 1, 3, 4 juni

12
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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: 21 mei 2013. Steeds aan kortingstarief (5,5 euro)!

première
Bernardo Bertolucci

Italië 
2012 

1u 36min 
digitaal  

met: Tea Falco, Jacopo Olmo 
Antinori, Sonia Bergamasco e.a.

D: Italiaans 
OT: Nederlands

Lorenzo is een 14-jarige introverte tiener die het liefst met rust wil 
gelaten worden. Maar zijn moeder maakt zich grote zorgen, waar 
Lorenzo zich maar al te zeer van bewust is. Om even aan haar te 
ontkomen, maakt hij haar wijs dat hij op skivakantie gaat met de 
school. In werkelijkheid besluit hij een weekje alleen te bivakkeren 
in de kelder onder hun appartementsgebouw. Maar dan duikt plots 
zijn halfzus Olivia op, het zwarte schaap van de familie. Lorenzo moet 
niets van haar weten, en weigert haar te ontvangen. Totdat hij beseft 
dat ze elkaar weleens zouden kunnen helpen. 

De grote Bernardo Bertolucci (Novecento, The Last Emperor) maakte een 
kleine film, die zich grotendeels in een kelder afspeelt. ‘Io e te’  (Jij en ik) is 
een verfilming van de gelijknamige roman van de Italiaanse bestsellerau-
teur Niccolò Ammaniti, van wie ook ‘Io Non Ho Paura’ verfilmd werd. Te-
gen de achtergrond van het turbulente Italië van vandaag, vertelt ‘Io e Te’ 
het ontroerende verhaal van een moedige generatie: over jonge mensen 
die hunkeren naar acceptatie, maar die bang zijn zichzelf te verliezen. 
Tegelijkertijd is het een universele ode aan de kracht van familieliefde.

PERS: “Een intieme, in opvallend warme tinten geschoten vertelling over 
eenzaamheid” (De Volkskrant)



première
Ulrich Seidl

Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland 
2013

1u 40min 
digitaal  

met: Melanie Lenz, Verena Lehbauer, 
Joseph Lorenz, Viviane Bartsch, 

Rainer Luttenberger, e.a.
D: Duits 

OT: Nederlands

De 13-jarige Melanie brengt haar zomer door op het Oostenrijkse 
platteland, op een streng dieetkamp voor zwaarlijvige tieners. Onder 
begeleiding van een getatoeëerde trainer en een griezelige dokter, 
sporten de tieners overdag, en slaan ze ‘s avonds stiekem aan de 
alcohol. Tussen lichaamsbeweging en voedingsleer, kussengevechten 
en haar eerste sigaret, valt Melanie voor de kampleider, die 40 jaar 
ouder is. Hij worstelt met een groot schuldgevoel, zich bewust van de 
onmogelijkheid van de liefde. Melanie had zich haar paradijs anders 
voorgesteld.

Dit is na ‘Paradise: Love’ en  ‘Paradise: Faith’, het sluitstuk van Ulrich 
Seidls trilogie. Opnieuw een provocerende film maar wel de meest 
tedere en toegankelijke van de drie films. Seidl maakt zoals steeds veel 
gebruik van improvisatie en dat levert zeer tastbare personages en her
kenbare situaties op. De film werd genomineerd voor een Gouden Beer 
op het Filmfestival van Berlijn (2013).

PERS: “Verrassend oncontroversieel en toegankelijk, al toont Seidl zich nog 
altijd een meester in het verzinnen van scènes die tussen grap en gruwel, 
compassie en sarcasme balanceren (...) en schoonheid onthullen in de meest 
lelijke decors.” (Focus Knack)
“De kijker wordt uitgedaagd om af te rekenen met de eigen vooroordelen” 
(Filmmagie)
“’Paradise: Hope’ combines the claustrophobic composition of a Scandina-
vian noir with the minimalist drollness of an Eastern European comedy” 
(CineVue.com)

PARADISE: HOPE

25, 26, 27 mei

AL
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John Huston
USA / 1941 / 1u 39min / 35 mm  
met: Humphrey Bogart, Mary 

Astor, Peter Lorre, e.a.
D: Engels / OT: Nederlands

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 en krijgt hij het gehele politie-
korps achter zich aan. Sam gaat op onderzoek uit en komt erachter 
dat de vrouw die de opdracht gaf, iemand anders is dan ze zich voor-
deed. Ze is betrokken in een zaak die te maken heeft met de ‘Maltese 
Falcon’, een buitengewoon kostbaar gouden beeld van een valk.

Het regiedebuut van John Huston is zonder twijfel dé volmaakte film 
noir 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-witfo-
tografie van Arthur Edeson en passende muziek van Adolph Deutsch ronden 
het geheel af.” (Cinema.nl)

THE MALTESE FALCON

12 & 13 mei

ALDC

Orson Welles
USA / 1946 / 1u 35min / 35 mm  

Met: Edward G. Robinson, 
Loretta Young, Orson Welles e.a.

D: Engels / OT: Nederlands

Wilson, een Amerikaans detective, gaat na WO II op zoek naar oor-
logsmisdadiger Franz Kindler. Maar Kindler heeft ondertussen een 
goede dekmantel gevonden als professor in een klein Amerikaans 
dorpje. Hij staat op het punt om te trouwen met een vooraanstaand 
meisje, dat zich niet bewust is van zijn verleden. Naarmate Wilson 
hem dichter op het spoor komt en zijn verleden hem begint in te 
halen, wordt Kindler steeds wanhopiger en roekelozer...

Na het succes van ‘Citizen Kane’ in 1941 kreeg Orson Welles als regis-
seur te maken met enkele tegenslagen. Met ‘The Stranger’ maakte hij 
zijn definitieve comeback in het commerciële circuit. ‘The Stranger’ 
werd Welles’ grootste box office hit, en kreeg meteen ook een Oscar-
nominatie voor Beste Originele Script.

PERS: “Briljante zwartwitfotografie van Russell Metty die met ongewone 
camerastandpunten en schitterende clair-obscurs de dreigende sfeer van de 
film beklemtoont.” (Filmmagie)

THE STRANGER

15, 19, 20 mei

AL

FILMKLASSIEKERS 
De reeks filmklassiekers die Cinema ZED samenstelde in samenwerking met het departement 
Communicatiewetenschappen van de KULeuven loopt deze maand op zijn einde. Op het pro
gramma staan: ‘The Maltese Falcon’, een meesterlijke film noir naar de bestseller van Dashiell 
Hammett; ‘The Stranger’, Orson Welles’ grootste box office hit; ‘Le Silence de la mer’, één van 
de films die de Nouvelle Vague inluidde en het Oscar prijzenbeest ‘On the Waterfront’.
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Jean-Pierre Melville
Frankrijk 

1949 
1u 28min 

35 mm  
met: Howard Vernon, Nicole 

Stephane, Jean-Marie Robain e.a.
D: Frans / OT: Nederlands

De Duitse officier Werner Von Ebrennac is ingekwartierd in een klein 
dorpje in het bezette Frankrijk, in het huis van een oom en zijn nicht. 
Zij weigeren resoluut elk contact met de Duitse bezetter en negeren 
de officier zo veel mogelijk. De officier heeft wel begrip voor hun stille 
verzet, maar blijft elke avond bij het haardvuur vol enthousiasme ver-
tellen over zijn land, zijn muziek en zijn liefde voor de Franse cultuur. 
Kan de ongenode gast de muur van stilte doorbreken? Of worden zijn 
eigen idealen ingehaald door de werkelijkheid?

Melville, zelf een verzetsstrijder, was vastbesloten om het bekende 
verhaal van Vercors te verfilmen, ook al had hij geen enkele filmoplei-
ding en, belangrijker, niet de toestemming van Vercors. Uiteindelijk ging 
Vercors akkoord op voorwaarde dat hij de film mocht verbranden indien 
hij hem niet goed vond. Vercors vond de film subliem en Melvilles 
debuut werd niet alleen een groot succes bij het publiek, maar ook een 
een belangrijk startschot voor de Franse Nouvelle Vague met invloed op 
regisseurs als Bresson, Truffaut en Godard.

PERS: “(A) civilised, claustrophobic masterpiece” (The Guardian)

LE SILENCE DE LA MER

22, 26, 27 mei

AL

Elia Kazan
USA 
1954 

1u 48min 
35 mm  

met: Marlon Brando, Karl Malden, 
Lee. J. Cobb e.a.

D: Engels 
OT: Nederlands

Terry Malloy droomt ervan om opnieuw een gevierd bokser te zijn, 
maar werkt ondertussen als dokwerker voor de maffiose vakbondslei-
der Johnny Friendly. Ongewild is hij getuige van een moord op een ha-
venarbeider uitgevoerd in opdracht van Friendly. Als Terry de zus van 
de vermoorde man leert kennen, begint de moord steeds zwaarder op 
zijn geweten te wegen. Samen met de lokale priester probeert ze hem 
te overtuigen om te getuigen voor een onderzoekscommissie.

Sommigen zagen in de film een allegorie voor het al dan niet meewer
ken met de fameuze McCarthy commissie, waaraan regisseur Elia 
Kazan, in tegenstelling tot vele andere regisseurs, zijn medewerking 
verleende. De filmwereld gaf hem hiervoor de nodige kritiek, maar toch 
won de film maar liefst 8 Oscars. Elia Kazan was een van de medestich
ters van de bekende Actors Studio School die met sterren als Marlon 
Brando de Method Acting definitief op de voorgrond van de filmindus
trie plaatste.

PERS: “one of the greatest movies ever.” (The Guardian) 
“‘On the Waterfront’ is moviemaking of a rare and high order. “ 
(The New York Times)

ON THE WATERFRONT

29 mei & 2, 3 juni

AL



Première 
Markus Imhoof 
Zwitserland, Duitsland, 
Oostenrijk 
2012
1u 31min 
digitaal  
D: Duits
OT: Nederlands, Frans

Honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de 
aard bodem te verdwijnen. Is het een tijdelijke terugval of is er 
meer aan de hand? Een virus? Pesticiden? Niemand lijkt een 
antwoord te hebben. Eén ding is wel zeker: het lot van de na
tuur en de mens is nauw verbonden met dat van de bijen. Met 
een verbluffende visuele flair neemt regisseur Markus Imhoof 
de kijker mee in de wereld van de honingbij en reist van de 
Alpen tot Arizona om samen met imkers en wetenschappers 
te zoeken naar antwoorden.

MORE THAN HONEY
8, 10 en 11 mei 

In Kinepolis

AL

Première
Bart Layton
UK
2012 
1u 31min 
digitaal  
D: Engels
OT: Nederlands

Texas, 1994. De 13-jarige Nicholas Barclay gaat basketballen met 
vrienden en komt nooit meer thuis. Enkele jaren later duikt in 
Spanje een verwarde jongeman op: hij spreekt Engels met een 
zwaar Frans accent en heeft geen blauwe ogen en blond haar, 
maar bruine ogen en donker haar. Toch omarmt de familie de 
jongen als ‘hun’ Nicholas. Ook de Spaanse en Amerikaanse au-
toriteiten (waaronder de FBI) gaan mee in het bizarre verhaal. 
Wat is er hier aan de hand? Regisseur Bart Layton geeft de 
stukjes van de puzzel met mondjesmaat vrij, waardoor de kij-
ker de hele film lang op het puntje van zijn stoel genageld blijft.

THE IMPOSTER
3 en 6 mei

in Kinepolis

AL

DOCVILLE
Van 3 tot 11 mei presenteert het documentaire filmfestival DOCVILLE , voor het 9de jaar op rij 
al, de beste nationale en internationale documentaires van het afgelopen jaar, alles samen 80 
gloednieuwe documentaire films, uit alle uithoeken van de wereld. Het wordt voor velen weer 
moeilijk kiezen. Hieronder een kleine greep uit het programma, een volledig overzicht vindt u 
op de DOCVILLE website www.docville.be

10 | DOCVILLE 2013



Belgische Première
Kim Longinotto
Indië, UK 
2013 
1u 31min 
digitaal  
D: Tamil
OT: Engels

Als 13-jarig meisje werd de Indiase Salma door haar ouders van 
school gehaald en uitgehuwelijkt. Opgesloten in het huis van 
haar schoonfamilie, zocht ze haar toe vlucht in de poëzie. Met 
de hulp van haar ouders smokkelt ze de gedichten uit het huis 
en komen ze terecht in de handen van een uitgever. Tegen alle 
verwachtingen in groeit Salma uit tot een gevierde Tamil dich-
teres en weet ze aan haar troosteloze leven te ontsnappen. Een 
sociaal bewogen film over een sterke vrouw in een vrouwon-
vriendelijke omgeving.

SALMA
4 en 8 mei  

in Wagehuys

AL

Première
Lucien Castaing-Taylor, 
Véréna Paravel
Frankrijk, UK, USA 
2012 
1u 27min 
digitaal  
D: geen dialogen
OT: geen ondertiteling

Een dag in de hel op zee, zo kan je deze film nog het best 
om schrijven. De hel is in dit geval een vissersboot, bemand 
door ruige zeebonken, waar het bloed rijkelijk vloeit en de 
vissekoppen over het glibberige dek glijden. ‘Leviathan’, hier 
en daar wel eens een horrordoc genoemd, is een overrompe-
lende zintuigelijke, fysieke ervaring; de zee buldert en beukt, 
de touwen knarsen, metalen katrollen kletteren, het schip 
schudt voortdurend. Deze unieke subjectieve, poëtische én 
tegelijk harde en brutale documentaire is du jamais vu.

LEVIATHAN
4 en 8 mei

16

Belgische Première
Gabriela Cowperthwaite
USA 
2012 
1u 22min 
digitaal  
D: Engels
OT: Geen

Overal ter wereld vergapen volle tribunes zich aan watershows 
met orka’s: schijnbaar zonder moeite doen de begeleiders de 
kolossale zwart-witte walvissen gracieus door de lucht vliegen. 
Maar de orka blijft een gevaarlijk roofdier: in Sea World beet 
de orka Tilikum maar liefst drie begeleiders dood. In de vrije 
natuur zijn orka’s niet agressief noch gevaarlijk voor de mens, 
wat bezielde dit ‘gedomesticeerde’ exemplaar dan? Deze film is 
tegelijk een psychologische thriller en een emotioneel pleidooi 
tegen het opsluiten van wilde dieren voor menselijk vertier.

BLACKFISH
6, 10 en 11 mei 
in Soetezaal

16

DC
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Belgische Première
Daniel Dencik
Denemarken, Zweden 
2013 
1u 20min 
digitaal  
D: Deens, Engels
OT: Engels

Een grote driemaster gevuld met kunstenaars en wetenschap
pers vertrekt naar het einde van de wereld. Of in dit geval de 
snel smeltende ijswereld van Groenland. Het wordt een epi
sche tocht vol ervaringen, nachtmerries over ijsberen en zelfs 
volledig nieuwe diersoorten. Maar het meest onverwachte dat 
de avonturiers tegenkomen op deze tocht zijn hun eigen vragen 
over het leven zelf. Een tocht vol nieuwsgierigheid, grote gevoe
lens, schitterende landschappen en de nodige humor.

THE EXPEDITION TO THE  
END OF THE WORLD

10 en 11 mei

AL



Jozef Devillé
België 
2012 
1u 25min 
digitaal  
D: Engels, Frans, Nederlands
OT: Engels

Eind jaren ’80 stond heel België te dansen op de New Beat, 
een surreëel elektronisch muziekgenre dat al gauw ook de 
buurlanden veroverde. Het megasucces van deze eclectische 
voorloper van housemuziek leek uit het niets te komen, maar 
niets is minder waar. Ons land heeft een lange en rijke muzi
kale traditie van dance halls met Decaporgels over Popcorn 
tot uptempo Belgische techno. Jongeren uit heel WestEuropa 
schuimden dagen achtereen de nooit sluitende megadisco
theken van België af. Een alternatieve kroniek van de Belgische 
muziekgeschiedenis met een soundtrack vol pompende beats.

THE SOUND OF BELGIUM
10 mei in soetezaal

AL

Belgische Première
Michael B. Borofsky,  
Jonathan Mayor  
USA 
2013 
1u 40min 
digitaal  
D: Engels
OT: geen

Chris Whitley is in ons land geen onbe kende. In de jaren ’80 
woonde hij even in Gent en werd hij vader van Trixie. ‘Dust Ra-
dio’ begint in de jaren ’90, toen hij in New York samen met Da—
niel Lanois het album ‘Living with The Law’ maakte. Even lijkt er 
een carrière als wereldster in de maak, maar de zachtaardige, 
soms wat tegendraadse Whitley weigert mee te spelen in het 
commerciële circus dat de muziekbu siness is en gaat eigenzin-
nig zijn eigen weg. Grote rijkdom levert het hem niet op, wel 
een cultstatus en het eeuwige respect van de groten der aarde. 

DUST RADIO
6 & 8 mei 

in soetezaal

AL

Matthew Akers
USA 
2012 
1u 45min 
digitaal
D: Engels
OT: geen

Marina Abramovic is één van de beroemdste performance kun-
stenaars van de afgelopen 40 jaar. Deze met prijzen overladen 
documentaire volgt de controversiële artieste voor en tijdens 
een retrospectieve in het MoMa in New York. Dit is voor Ma-
rina de uitgelezen kans om de kritische vraag of dit eigenlijk wel 
kunst is definitief van de baan te vegen. Of toch niet? Een fasci-
nerende reis in de wereld van radicale performancekunst  én 
een schitterend portret van een eindeloos intrigerende vrouw.

MARINA ABRAMOVIC 
THE ARTIST IS PRESENT

4, 9 en 10 mei  
in M Museum Leuven

AL

Belgische Première
Ben Lewis
Spanje, UK 
2013 
1u 29min 
digitaal  
D: Engels
OT: geen

Wat als je elk boek ter wereld zou inscannen en voor iedereen 
digitaal toegankelijk zou maken? Google begon in 2002 met dit 
ambitieuze plan. Voor sommigen een prachtig en verheven 
ideaal om kennis te bewaren en te delen. Voor anderen een 
sluw plan van Google om hun eigen macht en economische 
waarde te vergroten. En hoe zit het met auteursrechten en 
copyright? Een erg belangrijke film over de dromen en gevaren 
van het internet die eigenlijk iedereen zou moeten zien. Voor- 
of tegenstander, de film zet je gegarandeerd aan het denken.

GOOGLE AND THE WORLD BRAIN
4 en 11 mei  
in soetezaal

AL
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CINESPAÑOL
In samenwerking met de KULeuven en CLT presenteert Cinema ZED voor de tweede keer 
‘Cinespañol’:  5 gloednieuwe Spaanstalige films. De reeks vangt aan met de kolderieke 
rampenfilm ‘Los Amantes Pasajeros’ van Pedro Almodóvar. Daarna staat ook ‘No’ op het 
programma, een gevatte politieke film met een vleugje Mad Men, ‘El Agua Del Fin Del 
Mundo’ is een hartverscheurend liefdesdrama, in ‘Elefante Blanco’ nemen twee welzijns
werkers het op tegen de maffia en de warmbloedige zwartwitfilm ‘Blancanieves’ steekt 
Sneeuwwitje in een Spaans jasje.

Pedro Almodóvar
Spanje 

2013 
1u 30min 

digitaal  
met: Penélope Cruz, Antonio 

Banderas, Paz Vega, Blanca 
Suárez, Cecilia Roth e.a.

D: Spaans / OT: Nederlands

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 
Almodóvar opnieuw koers richting de kleurrijke, prettig gestoorde neu-
rotische camp waarmee hij in de jaren ‘80 de Spaanse cinema voorgoed 
veranderde. De klassieke premisse van een rampenfilm, een neerstor-
tend 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)

LOS AMANTES PASAJEROS

12, 13, 14 mei

AL



première
Pablo Larraín

Chili, Frankrijk, USA 
2012 

1u 55min 
digitaal  

met: Gael García Bernal, 
Alfredo Castro, 

Antonia Zegers e.a.
D: Spaans 

OT: Nederlands

Chili, 1988. Onder internationale druk besluit Augusto Pinochet, dicta-
tor vanaf zijn staatsgreep in 1973, om zijn populariteit te testen en 
een referendum te organiseren onder zijn volk. Hij is er rotsvast van 
overtuigd dat hij zal winnen en de meeste Chilenen, verlamd door zijn 
jarenlange terreur en verleid door zijn economische hervormingen, 
zijn het met hem eens. De politieke tegenstand is hopeloos verdeeld 
en hun schreeuwerige kritiek op het regime vindt amper gehoor. 
Enter René Saavedra, een gladde wonderboy uit de reclamesector 
die wordt ingeschakeld om de ‘Nee’-campagne vorm te geven. Met 
holle slogans als ‘Chili, het geluk komt eraan’ weet hij voor het eerst 
de massa te beroeren. Maar dan blijkt dat zijn baas, een oude rot in 
het vak, is ingehuurd door de tegenpartij. De strijd tussen de twee 
reclame mannen barst los.

‘No’ is het slot van Pablo Larraíns politieke ‘Pinochet-drieluik’ (na ‘Tony 
Manero’ en ‘Post Mortem’). De film kende een groot succes en won zelfs 
de C.I.C.A.E Award op het filmfestival van Cannes in 2012. Verder werd 
‘No’ genomineerd voor de Oscar van Beste Buitenlandse Film. 

PERS: “Scherpe, vaak humoristische analyse van politiek en marketing” 
(Volkskrant)  
“Following Tony Manero and Post Mortem, No completes a cool, 
ironic trilogy of films by Pablo Larraín about life in General Augusto  
Pinochet’s Chile.” (The Guardian)

NO

14, 15, 16, 18, 20, 21 mei

AL

AL
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Paula Siero
Argentinië 

2011
1u 24min 

35mm  
met: Guadalupe Docampo, 
Facundo Arana, Diana La-
mas, Graciela Stefani e.a.

D: Spaans 
OT: Nederlands

Laura woont samen met haar ernstig zieke zus, Adriana, in een arme 
buurt in Buenos Aires. Ze werkt noodgedwongen in een pizzeria om 
haar grote zus van de nodige zorgen te kunnen voorzien. Maar dan 
krijgen ze het slechte nieuws te horen dat Adriana niet meer lang te 
leven heeft. Laura besluit extra geld bij elkaar te sprokkelen om haar 
laatste wens te vervullen: een reisje met hun twee naar het einde van 
de wereld, meer bepaald Ushuaia, het uiterste zuiden van het land. 
Ondertussen leert Laura accordeonist Martin kennen, waarbij ze te 
midden van haar financiële ellende troost vindt. Hij daarentegen 
grijpt al wat sneller naar de fles op zoek naar troost, en wanneer hij 
Adriana leert kennen, loopt het grondig fout tussen de zussen. 

Met deze film maakt Paula Siero, een gerenommeerde actrice in 
Argentinië, een ijzersterk debuut als regisseuse. Waar de synopsis doet 
vermoeden dat het om een melodrama zou gaan, verrast zij door net de 
nadruk te leggen op het psychologische element in een verfijnde mini-
malistische filmstijl. De film werd genomineerd voor de Silver Condor 
Award in Argentinië.

PERS: “‘El agua del fin del mundo’ is een gebald filmpje, nog geen anderhalf uur 
lang, en een zeer innemend ook.” (De Standaard)
“De plot bevat alles wat nodig is voor een melodrama, maar de regisseuse en  
de uitstekende cast maken er een warme film van, met echte emoties.” (HUMO)
“Sterk, energiek geacteerd door de hele cast en met effectief camerawerk, is het 
resultaat een overtuigend psychologisch drama waarin liefde, afkeer, boosheid 
en begrip tot één emotie samenvloeien.” (Internationaal Filmfestival Rotterdam)

EL AGUA DEL FIN DEL MUNDO

17, 18, 20 mei

AL

AL
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première
Pablo Berger

Spanje 
2013

1u 44min 
digitaal  

met: Maribel Verdú, Emilio 
Gavira, Daniel Giménez 

Cacho, Ángela Molina e.a.
D: Spaans 

OT: Nederlands

Er was eens een meisje, Carmencita, wiens moeder bij haar geboorte 
stierf. Toen haar vader, een gevierde toreador, tijdens een van zijn 
gevechten verlamd raakte, werd ze onderworpen aan de strenge 
opvoeding van haar stiefmoeder. Al snel blijkt dat deze geen goede 
bedoelingen met Carmencita heeft en zelfs broedt op een plannetje 
om haar een kopje kleiner te maken. Maar gelukkig ontmoet ze een 
stel stierenvechtende dwergen die wel van aanpakken weten. Zij 
nemen Carmencita op in hun selecte groepje en benoemen haar tot 
‘Blancanieves’, Sneeuwwitje. Samen bereiden ze hun nieuwe groepslid 
voor op het ultieme arenagevecht, waar zij zal moeten bewijzen dat 
ook vrouwen hun mannetje kunnen staan.

Deze zwart-witfilm is een fantastische ode aan de Disneyklassieker 
‘Sneeuwwitje’ en de stomme film. Berger verplaatst de locatie van 
het alombekende Grimmsprookje verrassend naar de Zuid-Spaanse 
stierenarena anno 1920. Hij weet die Spaanse sfeer knap te weerspiege-
len met onder andere een prachtige flamenco-soundtrack. Ook de sterke 
acteerprestaties mogen niet onvermeld blijven. ‘Blancanieves’ werd 
wereldwijd genomineerd voor prestigieuze prijzen en won er ook heel 
wat: o.a. de Goya Awards (in maar liefst 10 categorieën), de Cine Latino 
Award op Palm Springs (USA) en de Special Jury Prize en Silver Seashell 
op het Filmfestival van San Sebastián (Spanje).

PERS: “Wat Berger en zijn ploeg laten zien, getuigt van veel vindingrijkheid, 
verteltalent, humor en liefde voor het medium.” (Cobra.be)

BLANCANIEVES

22, 23, 24, 25, 31 mei & 3 juni

AL
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première
Pablo Trapero

Argentinië, Spanje, Frankrijk 
2013 

1u 50min 
digitaal  

met: Ricardo Darín, Jérémie 
Renier, Martina Gusman e.a.

D: Spaans 
OT: Nederlands

Julian is een priester die enorm begaan is met de toestand waarin de 
bewoners van ‘Villa Virgin’, een sloppenwijk in Buenos Aires, moeten 
leven. Op een dag besluit hij ‘Elefante Blanco’, de ruïne van wat ooit 
een ziekenhuis was, herop te bouwen en zo de inwoners van de no
dige steun en zorgen te kunnen voorzien. Hierin wordt hij bijgestaan 
door priester en tevens oude vriend Nicolas, die net terugkeerde van 
een zware missie in de jungle. Maar tijdens het project stuiten ze op 
tegenstand vanuit alle hoeken: de drugsbaronnen die het pand zelf 
willen behouden, de corrupte politie en ook hun eigen verleden speelt 
hen parten. Vooral Nicolas blijft het moeilijk hebben met pijnlijke 
herinneringen. Gelukkig vindt hij troost bij de sociale assistente 
Luciana. Maar door zijn contact met deze atheïstische jonge vrouw 
begint zijn geloof te wankelen.

Na het snoeiharde noir-drama ‘Carancho’ komt Pablo Trapero voor de 
dag met een politiek-religieuze thriller. Hoewel de film zich in het heden 
afspeelt, is hij geïnspireerd door bepaalde gebeurtenissen uit het leven 
van Carlos Mugica, een geëngageerde priester die ten tijde van de Argen-
tijnse dictatuur, begin jaren 70, werd vermoord vanwege zijn inzet voor 
de minstbedeelden. Trapero steekt zijn vinger in een diepe wonde, want 
de rol van de Argentijnse kerk tijdens de militaire dictatuur blijft tot 
op vandaag zeer omstreden zoals ook bleek bij de aanstelling van Paus 
Franciscus I. De rol van Nicolas wordt vertolkt door onze eigen Jérémie 
Renier. De film werd o.m. geselecteerd in Cannes voor de ‘Un Certain 
Regard Award’.

PERS: “Pablo Trapero schetst in vrijwel volmaakte frames, ondersteund door 
prachtige muziek van Michael Nyman, een realistisch en rauw beeld van de 
extreme armoede in de sloppenwijk in Buenos Aires” (Cinemagazine.nl) 

ELEFANTE BLANCO 

23, 24, 28, 29 mei, 1, 2 juni

AL
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première
Anja Daelemans, 

Nicolas Bonner & 
Kim Gwang Hun

België, UK, Noord-Korea 
2012 

1u 21min 
digitaal   

D: Koreaans 
OT: Nederlands

Kim Yong Mi werkt in een steenkoolmijn op het Noord-Koreaanse 
platteland. Als kind droomde ze ervan om als een acrobaat in de lucht 
te kunnen vliegen. Wanneer ze in de hoofdstad gaat werken, ontmoet 
ze, bij een bezoek aan het Pyongyang circus, haar idool, de beroemde 
trapezeartieste Ri Su Yon. Zij moedigt Kim aan om deel te nemen aan 
een auditie, die echter jammerlijk mislukt. Bovendien wordt ze bespot 
door de arrogante Pak Jang Phil. Volgens hem horen mijnwerkers 
onder de grond te blijven en niet te dromen van zweven door de lucht. 
Gesteund door haar ploegbaas en collega’s zet Yong Mi toch door. Zal 
ze Jang Phil kunnen bewijzen dat dromen echt kunnen uitkomen?

Deze hartverwarmende feelgood film gefilmd in de stijl van de über-op-
timistische propaganda-films werd in het gesloten Noord-Korea gedraaid 
met een volledig Noord-Koreaanse cast maar kwam tot stand in copro-
ductie met westerse regisseurs. Eén van hen is Anja Daelemans, de pro-
ducente van succesvolle kortfilms als Fait D’Hiver en Tanghi Argentini, 
die hier haar regiedebuut maakt en de film persoonlijk komt inleiden. 

PERS: “A candy-hued throwback to a chirpy Technicolor time when pluck 
wins out and “postmodern” wasn’t yet invented, this “let’s put on a show!” 
tale of a young woman miner’s dream of becoming an acrobat has been win-
ning hearts since preeming at Toronto” (Variety)µ
“Een komische en zeker niet vrijblijvende love story, consequent gefilmd in 
de stijl van de jaren 50-films in het algemeen en in het bijzonder de propa-
gandafilms van tijdens de hoogdagen van het communisme en hun strikte 
planeconomie (waar de film overigens voorzichtig de draak mee steekt): 
naïef, dromerig en optimistisch.” (Filmmagie)

COMRADE KIM GOES FLYING

30 mei, 20u

AL
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STUK EINDFEEST
Naar goede gewoonte sluiten de collega’s van Kunstencentrum STUK het culturele jaar af met 
een spetterend eindfeest. Donderdag 30 mei kan je een hele avond lang genieten van muz
iekoptredens, DJ’s, comedy en film natuurlijk. Cinema ZED feest lustig mee en trakteert op 
twee gratis films: een feelgoodfilm in een NoordKoreaans jasje en een eigenzinnige ode aan 
een eigenzinnige muzikant. Beide voorstellingen zijn gratis, de tickets kunnen enkel afgehaald 
worden aan het STUKonthaal op 30 mei tussen 19u en 20u. 

gratis toegang!



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-abon-

nement, 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 scho-

lieren), LERARENKAART, CULTUUR KAART 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. 
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Wim Reygaert
België 

2012 / 1u / digitaal  
met:Hannelore Knuts, Bent Van 

Looy, Michiel Geluykens, e.a.
D: geen / OT: geen

In een koortsdroom van een uur volgen we Bowie (schitterend 
vertolkt door een androgyne Hannelore Knuts) die een tijdreis maakt 
doorheen zijn eigen leven en carrière. Als prive-detective gaat hij 
op zoek naar zijn dubbelgangers om hen te vernietigen. Het lijkt te 
lukken want hij kan al snel twee dubbelgangers wissen. Maar de 
derde lijkt wat moeilijker...

Deze merkwaardige film vloeide voort uit het Radio Soulwax project 
van de broers Dewaele waarin ze hun favoriete platenhoezen animeren. 
Voor deze ‘David Bowie Special’ deden ze een beroep op hun vriend Wim 
Reygaert, de frontman van de Gentse hardrockband Drums Are For Pa-
rades én bekroonde regisseur van onder meer de kortfilm ‘Mompelaar’. 
‘Dave’ is een gedurfde hommage aan Bowies oeuvre en zijn unieke gave 
om zich te transformeren en tegelijkertijd zichzelf te blijven. De decors, 
kostuums en geanimeerde platenhoezen brengen de wondere wereld 
van Bowie perfect tot leven. Voor Bowie-fans een uitdaging om zoveel 
mogelijk verwijzingen te herkennen, voor Bowie-leken een schitterende 
introductie in de wereld van de iconische muzikant.

DAVE

30 mei, 0u

ALDC

gratis toegang!
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