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PROGRAMMA
INTERNATIONALE SELECTIE
BEYOND THIS PLACE
BOMBAY BEACH
CHASING MADOFF
CIRCO
GUNNAR GOES GOD
MARWENCOL
MEN WHO SWIM
THE FORGOTTEN SPACE
THE HEALTH FACTORY
NATIONALE SELECTIE
BECAUSE WE ARE VISUAL + WAIDMANNSHEIL
BLUE MERIDIAN
CYCLE OF FENCES
DE KOLONIE
ELEMENTS
GHETTO MILLIONNAIRES + KUBITA
GRANDE HOTEL
L'ILE DÉSERTE + LES ENFANTS DE LA MER / MÈRE
LOS ABRAZOS DEL RIO
THE HAPPY FEW
VERDWAALD IN HET GEHEUGENPALEIS
NIEUWE RELEASES
ANTWERPEN CENTRAAL
I'M STILL HERE
CATFISH
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS (OPENING) (3D)
COOL IT
DE ENGEL VAN DOEL
EL SICARIO
FREAKONOMICS (SLOT)
GUILTY PLEASURES
HOW TO START YOUR OWN COUNTRY
INSIDE JOB
KINSHASA SYMPHONY
NÉNETTE
NOSTALGIA DE LA LUZ
PINA (3D)
STAND VAN DE STERREN
THIS WAY OF LIFE
THREE MILES NORTH OF MOLKOM

INTERNATIONALE SELECTIE
Het zijn hoogdagen voor liefhebbers van de documentaire film.
DOCVILLE presenteert u het neusje van de zalm: een kleine
maar strenge selectie van het beste dat de sector te bieden
heeft. En streng is geenszins overdreven: DOCVILLE reisde de
wereld rond op zoek naar de beste nieuwe films en werkte zich
door meer dan 1.000 inzendingen. De internationale selectie is
een reeks gloednieuwe, onuitgegeven films die hun Belgische
première beleven op DOCVILLE. DOCVILLE focust in deze se
lectie op auteurscinema – een persoonlijke aanpak – en cine
matografie: het zijn films die een groot scherm verdienen. De
DOCVILLE jury kiest uit de negen genomineerden de winnaar
van de Canvas Juryprijs. (meer info: zie pag 14)

WETEN & GEWETEN
FROM HAITI'S ASHES
HOW TV MESSES WITH YOUR HEAD
IF A TREE FALLS, A STORY OF THE EARTH LIBERATION FRONT
MARATHON BOY
PLUG & PRAY
QUEEN OF THE SUN, WHAT ARE THE BEES TELLING US
RAINMAKERS
REGRETTERS
YOU DON'T LIKE THE TRUTH, 4 DAYS IN GUÁNTANAMO
FOCUS OP FINLAND
FREETIME MACHOS
LIVING ROOM OF THE NATION
REINDEERSPOTTING
SELLING THE SILENCE
THE 3 ROOMS OF MELANCHOLIA
FILMS IN HET MUSEUM
AUTOMORPHOSIS
FREE RADICALS
MY KID COULD PAINT THAT
THE WOODMANS
WASTE LAND
WOMEN ARE HEROES
MUZIEKDOCUMENTAIRES
BACKYARD
THE EXTRAORDINARY ORDINARY LIFE OF JOSÉ GONZÀLES
LEMMY
MAN OOMAN
SEPARADO!
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THE FORGOTTEN SPACE
BELGISCHE PREMIÈRE
NEDERLAND, OOSTENRIJK / 2010 / 1U 45 MIN
REGIE: ALLAN SEKULA, NOEL BURCH
D: ENGELS, NEDERLANDS, SPAANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (21U30)
EN ZAT 7/5 (17U) IN CINEMA ZED

Deze essayistische film kijkt naar de rol van de zee in onze geglobaliseerde
wereld. Arbeid, geld en goederen zijn mobiel geworden en het containervervoer
is daarin een belangrijke schakel. Vanuit de belangrijkste routes en havens
van deze mastodonten van de zee gaat The Forgotten Space op zoek naar het
menselijk verhaal achter deze mondiale economie. Arbeiders, ingenieurs en
politici uit Rotterdam, Los Angeles, Hong Kong en Antwerpen praten over hoe
efficiëntie ook leidt tot vervreemding of hoe de romantiek van een polderdorp
het moet afleggen tegen de groei van een haven.

DOCVILLE 2011 / INTERNATIONALE SELECTIE

BOMBAY BEACH

BEYOND THIS PLACE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

USA / 2010 / 1U 20MIN
REGIE: ALMA HAR’EL

ZWITSERLAND, USA / 2010 / 1U 33MIN
REGIE: KALEO LA BELLE

D: ENGELS OT: GEEN

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (17U)
EN DIN 3/5 (21U30) IN CINEMA ZED

VERTONINGEN: ZON 1/5 (21U45)
EN DIN 3/5 (17U) IN CINEMA ZED

Nergens is het falen van de American
Dream zo tastbaar als op de trooste
loze vlakte van de Salton Sea in
Californië. Ooit was deze zee in het
midden van de Colorado woestijn
een mondain vakantieoord, maar
nu wonen er rond de poel vol dode
vissen nog enkel verschoppelingen
van de maatschappij. De Israëlische
filmmaakster Alma Har’el brengt
een heel eigen portret van drie
bewoners: een bipolaire tiener met
een levendige fantasie, een zwarte
footballspeler die vluchtte voor het
straatgeweld van LA en een gepen
sioneerde olie-arbeider die leeft op
whiskey, sigaretten en levensvreugde.
Met muziek van Beirut en Bob Dylan.

40 jaar na de 60's gaat Cloud Rock
La Belle nog steeds door het leven als
een echte hippie: zonder zorgen en
voortdurend stoned. Zijn zoon, film
maker Kaleo La Belle, onderneemt
een poging om in het reine te komen
met zijn afwezige vader en vraagt
hem mee op een lange fietstocht.
Vanachter zijn camera probeert Kaleo
deze man te begrijpen die zo verschilt
van hemzelf, terwijl Cloud Rock tot
een functionele relatie probeert te
komen met een zoon die hij eigenlijk
helemaal niet kent. Scherp maar
met veel humor brengt deze film het
verhaal van een heel ongewone vaderzoonrelatie. Met muziek van Sufjan
Stevens.

THE HEALTH FACTORY

CHASING MADOFF

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

NOORWEGEN / 2010 / 1U 18MIN
REGIE: HÅVARD BUSTNES

CANADA, USA / 2010 / 1U 34MIN
REGIE: JEFF PROSSERMAN

D: NOORS OT: ENGELS

MEN WHO SWIM
BELGISCHE PREMIÈRE
UK, ZWEDEN / 2010 / 1U 12MIN
REGIE: DYLAN WILLIAMS
D: ZWEEDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: VRIJ 29/4 (21U45)
EN ZON 1/5 (17U) IN CINEMA ZED

Overdag zijn ze archivaris, leerkracht, treinconducteur of slager maar één
avond op de week leven deze mannen zich uit in hun ongewone hobby: syn
chroon zwemmen. Het begon als een manier om even weg te zijn van de dage
lijkse beslommeringen van werk en gezin, maar langzaam werd het een echte
passie voor het groepje veertigers. Wanneer ze vernemen dat ze lang niet
het enige mannelijke synchroon zwemteam zijn en dat er een internationale
competitie op til staat, wordt het plots serieus. Een snedige, humoristische film
over het onwaarschijnlijke succesverhaal van een groep pantoffelhelden.
Deze film wordt voorafgegaan door Keep Dancing (GREG VANDER VEER, USA, 21MIN)

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: MAA 2/5 (22U)
EN DIN 3/5 (17U15) IN SOETEZAAL

VERTONINGEN: ZON 1/5 (21U30)
EN DON 5/5 (17U15) IN SOETEZAAL

Onder het motto Meer gezondheid
voor hetzelfde geld worden in de
gezondheidszorg steeds meer
industriële productietechnieken
aangewend om de efficiëntie te
verhogen. Ziekenhuizen lijken wel
assemblagefabrieken waar patiënten
op een lopende band gezet worden.
Maar wat met de menselijke factor
in dit streven naar productiviteit? In
deze vormelijk strakke film worden
enkele provocatieve vragen gesteld
bij het winstbejag in de gezond
heidszorg.

Het heeft de financiële analist Harry
Markopolos tien jaar gekost om de
zwendelaar Bernard Bernie Madoff
veroordeeld te krijgen voor één van
de grootste beursfraudes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Er had
de kleine Amerikaanse spaarder veel
ellende kunnen bespaard worden, als
de bevoegde instanties de aantijgin
gen van Markopolos ter harte hadden
genomen. Chasing Madoff laat zich
bekijken als een echt Amerikaans
heldenepos waarin Markopolos, de
verdediger van de kleine man, het
opneemt tegen een machtige be
drieger en een falende overheid.

CIRCO
BELGISCHE PREMIÈRE
USA, MEXICO / 2010 / 1U 25MIN
REGIE: AARON SCHOCK
D: SPAANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (21U15)
EN DON 5/5 (18U) IN CINEMA ZED

De familie Ponce verdient al sinds de 19de eeuw haar brood met Circo Mexico,
een traditioneel rondreizend circus. Net als zijn vader heeft ook Tino Ponce zijn
vrouw en zijn kinderen ingeschakeld in het bedrijf. Maar de onzekere financiële
situatie en de harde stiel van het circusleven zet het familieleven zwaar onder
druk. Tino wordt gedwongen om een keuze te maken tussen familietradities en
een beter leven voor zijn vrouw en kinderen. Met een magnifiek oog voor detail
brengt Circo een portret van een gesloten wereld die voorgoed dreigt te ver
dwijnen. Met een originele soundtrack van Calexico.

DOCVILLE 2011 / INTERNATIONALE SELECTIE
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CANVAS-AVOND
GUNNAR GOES GOD

MARWENCOL

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

NOORWEGEN / 2010 / 1U 25MIN
REGIE: GUNNAR HALL JENSEN

VERENIGDE STATEN / 2010 / 1u 22 min
REGIE: JEFF MALMBERG

D: NOORS OT: ENGELS

Canvas geniet een stevige reputatie als het op
documentaires aankomt. Er worden interes
sante reeksen gelanceerd – Goudvis, Puur
Persoonlijk, Vormgevers, Taboe, e.d.m. – en
heel wat jong talent krijgt een kans. Canvas is
al jaren partner van DOCVILLE en ook dit jaar
present op het festival. In het festivalcafé kan
u het hele festival lang gratis, op kleine scher
men, een reeks documentaires bekijken. En op
dinsdag 3 mei staat de Canvas-avond op het
programma waarop de zender twee ijzersterke
eigen producties presenteert. De voorstelling
wordt voorzien van een passende inleiding en
afgesloten met een drankje in het festivalcafé.
Canvas schenkt tickets weg via een wedstrijd
op www.canvas.be. Hou deze site in de gaten!

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: DIN 3/5 (22U)
EN VRIJ 6/5 (21U30) IN SOETEZAAL

VERTONINGEN: WOE 4/5 (22U)
EN VRIJ 6/5 (17U15) IN SOETEZAAL

Familieman Gunnar is best tevreden
met zijn huisje-boompje-tuintje, maar
toch heeft hij het gevoel dat hij iets
mist in zijn comfortabele leventje. Hij
verlangt naar een diepere betekenis in
het leven. Zijn zoektocht brengt hem
naar het oudste klooster ter wereld,
diep in de Egyptische woestijn. Hij
leeft er samen met de monniken en
vraagt hen ondertussen uit over de zin
van het bestaan. Gunnars openheid
over zijn eigen spirituele verwarring,
zorgt voor een humoristische en
laagdrempelige benadering van een
zwaarwichtig onderwerp.

Mark Hogancamp wordt bij een ca
féruzie zwaar toegetakeld door vijf
mannen. Hij lijdt aan een zware vorm
van geheugenverlies. Bij wijze van
revalidatietherapie bouwt hij Marwen
col, een miniatuur Belgisch stadje in
de Tweede Wereldoorlog, bewoond
door Barbie en G.I. Joe-poppen. Voor
Mark is de fantasiewereld een vlucht
uit de chaotische realiteit. Wanneer
een New Yorkse kunstgalerij geïn
teresseerd raakt in zijn werk, bloeit
hij open.

Programma
Elements: Ji Sheng Hui
Een episode uit de visueel verbluffende reeks
van regisseur Dimitri Van Zeebroeck. Meer
info, zie hieronder.
Cycle of Fences
Regisseur Sébastien Wielemans portretteerde
een patriottische Amerikaanse vrouw die ver
wikkeld raakt in een moordzaak. Meer op p. 5.

CINEMATIC VISION
AWARD, SILVERDOCS

VERTONINGEN: DIN 3/5 (20U) IN SOETEZAAL

EMERGING ARTIST
AWARD, HOT DOCS

NATIONALE SELECTIE
De documentairesector in eigen land is al een aantal jaar in
goeden doen. Steeds vaker halen films selecties op grote inter
nationale festivals. En hoewel televisie nog steeds een voornaam
medium blijft voor het genre, is er een grotere aandacht voor de
filmische kwaliteiten. Een grote verrassing was het record aantal
inzendingen en de hoge kwaliteit van de films dit jaar dan ook
niet, maar het maakte het samenstellen van een programma tot
een heikele klus. DOCVILLE hakte de knopen door en maakte
voor u een selectie Belgische documentaires die getuigen van een
filmgenre in volle beweging. De DOCVILLE jury wikt en weegt de
genomineerden en reikt de SCAM Juryprijs uit aan de beste Bel
gische documentaire van het jaar. (Meer info, zie pag 14.)
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ELEMENTS
WERELDPREMIÈRE
BELGIË / 2011 / 1U 18MIN
REGIE: DIMITRI VAN ZEEBROECK
D: FRANS, NEDERLANDS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (20U) IN SOETEZAAL

Fotograaf en regisseur Dimitri Van Zeebroeck trok de wereld rond op zoek naar
mensen met een passie voor water, lucht, vuur of aarde. Hij kwam terug met een
reeks portretten, Elements, die later op het jaar zullen uitgezonden worden op
CANVAS, maar die schreeuwen om een vertoning op het grote doek. DOCVILLE
selecteerde drie intieme portretten van heel uiteenlopende sterke figuren vervat
in adembenemend mooie beelden: de parapenter Thomas de Dorlodot, vul
kanoloog Guy de Saint-Cyr en kustvisser Jean-Pierre Coopman.

DOCVILLE 2011 / NATIONALE SELECTIE

LOS ABRAZOS
DEL RIO

BLUE MERIDIAN
BELGIË / 2010 / 1U 20MIN
REGIE: SOFIE BENOOT

BELGIË / 2010 / 1U 12MIN
REGIE: NICOLAS RINCON GILLE

D: ENGELS OT: NEDERLANDS

D: SPAANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: WOE 4/5 (19U30)
IN CINEMA ZED

In deze betoverende reis langs de
vervallen en verwoeste oevers van de
Mississippi rivier, reist de voormalige
Wildcard winnares Sofie Benoot van
Cairo, Illinois tot Venice, Louisiana.
Haar aaneenrijging van ontmoetingen
met lokale bewoners toont de harde
werkelijkheid achter de Amerikaanse
droom: koppig overleven te midden
van de sporen van een turbulente
geschiedenis, recente natuurrampen
en de huidige economische crisis.
Blue Meridian is een kritische maar
empathische blik op een stukje ver
geten Amerika.

VERTONINGEN: DON 5/5 (21U45)
IN CINEMA ZED

Voor de bewoners langs de oevers
van de Magdalena rivier in Colom
bia, is de Mohan, een mythische
riviergeest, de oorzaak van heel wat
onheil. Hij plaagt de vissers door
hun netten stuk te maken en hij laat
mensen verdrinken in zijn kolkende
water. Wat begint als een amusant
verhaal over volkslegendes krijgt
na verloop van tijd een wrange toon
wanneer de verhalen over geweld
en onderdrukking door de rechtse
paramilitairen naar boven komen.
Een meditatieve benadering van het
gewelddadige leven in Colombia.

+

GRANDE HOTEL
BELGIË / 2011 / 1U 10MIN
REGIE: LOTTE STOOPS

SELECTIE ROTTERDAM
FILM FESTIVAL

D: ENGELS, PORTUGEES OT: ENGELS

VERTONINGEN: DON 5/5 (20U)
IN CINEMA ZED

SELECTIE HOT DOCS

In de jaren ’50 rees aan de kust van Beira, Mozambique, het statige Grande
Hotel op. Het vijfsterrenhotel was met zijn 110 kamers op 12.000m² een
voorbeeld van potsierlijke luxe. Van bij de start gedoemd om te mislukken,
is het hotel ondertussen letterlijk en figuurlijk gestript van alle waarde en
geeft het onderdak aan 3500 Mozambikanen die met hun hotel een stad
in een stad vormen. Een fascinerend en visueel indrukwekkend relaas van
koloniale hoogmoed, saudade en overlevingsinstinct.

DOUBLE BILL

GHETTO
MILLIONNAIRES
BELGIË / 2010 / 58MIN
REGIE: GILLES REMICHE
D: FRANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZON 1/5 (19U30)
IN CINEMA ZED

Een sapeur is de Congolese versie
van een jet-setter: hij zal nooit onop
gemerkt over straat lopen en moet
te allen tijde stijl, elegantie en poen
uitstralen. De competitie tussen
de sapeurs onderling is bikkelhard
en die strijd wordt met argusogen
gevolgd door de jeugd van Kinshasa,
voor wie deze dandy’s een rolmodel
zijn. Maar hoe straal je rijkdom en
succes uit als je eigenlijk straatarm
bent? Ghetto Millionnaires neemt je
mee naar een schijnwereld waarin
een zorgvuldig opgebouwde façade
de harde realiteit in Kinshasa het
hoofd moet bieden.
FIRST PRIZE, FESTIVAL
DES 3 CONTINENTS

KUBITA

THE HAPPY FEW

CYCLE OF FENCES

BELGIË / 2010 / 40MIN
REGIE: MARIA TARANTINO

BELGIË / 2010 / 58MIN
REGIE: JELLE JANSSENS, SOFIE HANEGREEFS

BELGIË / 2010 / 52MIN
REGIE: SÉBASTIEN WIELEMANS

D: FRANS, KIRUNDI OT: ENGELS

D: NEDERLANDS OT: GEEN

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: DON 5/5 (21U)
IN ENSEMBLEZAAL

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (20U)
IN CINEMA ZED

De financiële crisis treft in de eerste
plaats de sociaal zwakken in de sa
menleving, vooral kansarme jongeren
hebben het steeds moeilijker om zich
staande te houden. Documentaire
maker en Borgerhoutenaar Jelle Jans
sens trok gedurende een half jaar met
zijn camera door de straten van zijn
multiculturele wijk en sprak er met
jonge mensen die uitgesloten worden
van de arbeidsmarkt, maar toch de
moed niet opgeven. Net als Grensland
(in 2009 op DOCVILLE) brengt ook
The Happy Few een geëngageerd
verhaal verpakt in een knap vormge
geven, heel eigen stijl.
Deze film wordt voorafgegaan door
Summer Snapshot (IAN MCCLUSKEY,

In oktober 2008 maakte regisseur
Sebastien Wielemans kennis met de
energieke Shawna Forde, hoofd van
de Minutemen in Arizona, een soort
burgermilitie die patrouilleert langs
de Mexicaanse grens op zoek naar
illegal aliens. Zijn film neemt een
dramatische wending wanneer Forde
gearresteerd wordt als verdachte
in een dubbele moordzaak. Geïntri
geerd door de verhalen in de lokale
pers nam Sébastien opnieuw contact
met haar op in de gevangenis en
maakte een onthutsend portret over
de extremen van het Amerikaans
patriottisme.
Deze film wordt voorafgegaan door
Surpriseville (TIM TRAVERS HAWKINS,

USA, 10MIN)

USA, 10MIN)

VERTONINGEN: ZON 1/5 (19U30)
IN CINEMA ZED

In een gevangenis Burundi werkt
een Belgische regisseuse samen
met gemartelde en vaak getrauma
tiseerde mannen en vrouwen aan
een theaterstuk, gebaseerd op hun
ervaringen. Ze zingen, dansen en
schreeuwen letterlijk de pijn en het
verdriet uit hun lijf. Kubita wisselt de
improvisaties en voorbereidingen in
de maniokvelden af met de uitein
delijke opvoering voor de hele gevan
genis. Een origineel verhaal over
de helende kracht van een creatief
proces en een ode aan de menselijke
weerbaarheid.

DOCVILLE 2011 / NATIONALE SELECTIE
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DOUBLE BILL

L’ILE DÉSERTE
WERELDPREMIÈRE

LES ENFANTS
DE LA MER / MÈRE

BELGIË / 2010 / 55 MIN
REGIE: STEVE THIELEMANS

BELGIË / 2010 / 26 MIN
REGIE: ANNABEL VERBEKE
D: NEDERLANDS OT: ENGELS

D: NEDERLANDS, FRANS OT: ENGELS

DE KOLONIE
BELGIË / 2011 / 1U 25MIN
REGIE: FILIP LENAERTS
D: NEDERLANDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (19U45)
IN SOETEZAAL

Er heerst een onuitgesproken taboe over een onopvallend bushokje in het
midden van een natuurgebied in de Kempense gemeente Merksplas. De
mannen en vrouwen die er staan te wachten hebben allemaal een band met
het statische gebouw aan de overkant, een gevangenis die in de volksmond
de kolonie genoemd wordt. Ze weten van elkaar waarom ze hier staan, ze zit
ten in hetzelfde schuitje en net daarom wordt niemand hier veroordeeld. Een
ontwapenende film over liefde voorbij angst, trauma, verdriet en tralies.

VERTONINGEN: DIN 3/5 (19U30)
IN CINEMA ZED

VERTONINGEN: DIN 3/5 (19U30)
IN CINEMA ZED

Voormalig Wildcard-winnaar Steve
Thielemans ontmoette de charis
matische Mamebou voor het eerst
toen hij 13 jaar was. Hij heeft al een
paar aanvaringen met het gerecht
gehad en zijn thuissituatie is alles
behalve rooskleurig maar Mamebou
heeft hoge verwachtingen voor de
toekomst. Ondertussen is de jongen
17, gestopt met school en zonder
doel voor ogen. Drugs, armoede en
een negatief zelfbeeld maken het
hem moeilijk zijn leven terug in han
den te nemen.

De kinderen uit het Ibis internaat uit
Les Enfants de la Mer / Mère, heb
ben vaak al heel wat watertjes door
zwommen. Door een moeilijke thuis
situatie of gedragsproblemen zijn ze
uiteindelijk in deze zeevaartschool
in Oostende beland. Discipline en
regelmaat moeten hen de waarden,
normen en structuur meegeven die
ze in hun thuissituatie missen. De
film houdt zich ver van dramatiek
door de kinderen zelf hun verhaal te
laten doen.
VAF WILDCARDS

DOUBLE BILL

BECAUSE WE
ARE VISUAL
BELGIË / 2010 / 47MIN
REGIE: GERARD-JAN CLAES
& OLIVIA ROCHETTE
D: ENGELS OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (19U45)
IN CINEMA ZED

VERDWAALD IN HET
GEHEUGENPALEIS
BELGIË / 2010 / 1U 27MIN
REGIE: KLARA VAN ES
D: NEDERLANDS OT: NEDERLANDS, FRANS

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (20U30)
IN KINEPOLIS

Anita, Louise en Alice zijn drie Alzheimer-patiënten die samenwonen met 5
anderen in flat 'Iduna', een project van woon- en zorgcentrum De Bijster. De drie
vrouwen bevinden zich in de eerste fase van de ziekte: luciditeit, vergetelheid
en afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af. Wanneer de vrouwen vertellen
over hun leven wordt pijnlijk duidelijk hoe met het verlies van hun geheugen
ook hun (zelf)bewustzijn onherroepelijk afbrokkelt. Verdwaald in het Geheugen
paleis werd in september uitgebracht in de Belgische bioscoop en was de best
bezochte Vlaamse documentaire ooit.

Because we are visual, winnaar van
de VAF Wildcard documentaire 2010,
verdiept zich in het fenomeen van
de publieke videodagboeken. Op het
net vind je zonder veel moeite een
eindeloze stroom van microbeken
tenissen en intieme exposures, tee
nage angst en moody blues, gebroken
harten en bedeesde geesten op zoek
naar vertroosting en verbondenheid.
Zonder de vlogs en allerpersoonlijkste
YouTube-filmpjes expliciet van com
mentaar te voorzien, leggen de ma
kers bloot waar het ook in de virtuele
realiteit om draait: liefde, aandacht en
menselijk contact.
VAF WILDCARDS
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WAIDMANNSHEIL
BELGIË / 2010 / 26MIN
REGIE: KLAAS BOELEN
D: DUITS, FRANS, NEDERLANDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (19U45)
IN CINEMA ZED

Tegen het prachtige decor van de
Belgische Ardennen vertelt Waid
mannsheil het spannende verhaal
van een groep jagers op avontuur.
Wanneer de oeroude strijd tussen
mens en dier zich ontplooit, wordt de
lijn tussen macht en weerloosheid
steeds dunner.
SELECTIE HOT DOCS

DOCVILLE 2011 / NIEUWE RELEASES

COOL IT

NOSTALGIA DE LA LUZ

BELGISCHE PREMIÈRE

CHILI, DUITSLAND, FRANKRIJK / 2010 / 1U 30MIN
REGIE: PATRICIO GUZMÁN

USA / 2010 / 1U 27MIN
REGIE: ONDI TIMONER
D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: MAA 2/5 (20U)
EN ZAT 7/5 (17U15) IN SOETEZAAL

NIEUWE RELEASES

Een bonte mix van nieuwe releases, avant-premières, onuitge
geven films die u moet gezien hebben en hoogtepunten uit het
internationale festivalcircuit. Zo bevat deze reeks o.m. de win
naars van de laatste editie van IDFA, de winnaar van de Oscar
voor Beste Documentaire maar ook de avant-première van de
Belgische creatieve documentaire Antwerpen Centraal, recent nog
bekroond in Montréal. Speciale aandacht is er voor een nieuwe
trend: de 3D documentaire, met o.m. de Belgische première van
Werner Herzogs Cave of Forgotten Dreams die eerder dit jaar op
de Berlinale in wereldpremière ging.

De Deense politicoloog Bjørn Lombo
rg doet al jaren de wetenschappelijke
wereld steigeren met zijn controver
siële ideeën over de klimaatsveran
dering. Een klassiek klimaatscepticus
is hij echter niet: Lomborg ontkent de
klimaatsveranderingen immers niet.
Wel stelt hij dat het probleem op een
onrealistische, foutieve en te dure
manier wordt aangepakt en dat de
miljarden beter zouden besteed wor
den aan het volgens hem veel urgen
tere en grotere probleem van honger
en armoede. Of je Lomborgs visie nu
deelt of niet; zijn uitgesproken stand
punten dwingen je na te denken over
wat we als evident beschouwen. Stof
tot stevige discussies!

D: SPAANS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (17U)
EN 7/5 (20U) IN CINEMA ZED

In de sterrentoren midden in de
Atacama woestijn in Chili drommen
astronomen van over de hele wereld
samen om naar de hemel te staren:
nergens is de lucht zo helder. Ook
voor archeologen is de plek uniek
want door de extreme droogte zijn
de restanten uit het verleden er
uitstekend bewaard. In dezelfde
woestijn ligt ook een duister stuk
uit het verleden van Chili begraven:
een concentratiekamp voor politieke
tegenstanders van het Pinochet
regime. Een meeslepende documen
taire die je via astronomie en arche
ologie binnenloodst in een verborgen
verleden.
EUROPEAN FILM AWARD
BEST DOCUMENTARY

© 2010 Sony Pictures Classics Inc.

CATFISH
USA / 2010 / 1U 27MIN
REGIE: HENRY JOOST & ARIEL SCHULMAN
D: ENGELS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: DIN 3/5 (22U30)
EN ZAT 7/5 (20U30) IN KINEPOLIS

Nev Schulman, een jonge fotograaf,
krijgt via MySpace een vreemd ver
zoek: een 8-jarig meisje wil graag
een foto van hem naschilderen. Het
resultaat is verbluffend; Abby blijkt
een echt natuurtalent te zijn. Het is
het begin van een online vriendschap
met Abby en haar familie - waaronder
haar oudere zus, de sexy Megan. In
een impulsieve bui besluit Nev met
een paar vrienden de familie te gaan
opzoeken. Wat ze daar aantreffen, tart
alle verbeelding... Catfish ging vorig
jaar in première op het Sundance
Film Festival en groeide er uit tot dé
sensatie van het festival. Schrijnend,
ontroerend en brandend actueel.

THREE MILES
NORTH OF MOLKOM

NÉNETTE

INSIDE JOB

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

FRANKRIJK / 2010 / 1U 10MIN
REGIE: NICOLAS PHILIBERT

USA / 2010 / 1U 48MIN
REGIE: CHARLES FERGUSON

D: FRANS OT: ENGELS

D: ENGELS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (19U30) IN CINEMA
ZED EN MAA 2/5 (17U15) IN SOETEZAAL

VERTONINGEN: MAA 2/5 (20U30)
IN KINEPOLIS
DVD RELEASE: 4 MEI

UK / 2008 / 1U 52MIN
REGIE: CORINNA VILLARI-MCFARLANE
& ROBERT CANNAN
D: ENGELS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: DON 5/5 (20U30)
IN KINEPOLIS

Diep in de bossen van Zweden, drie
mijl boven Molkom, ligt Ängsbacka,
waar jaarlijks het new age No Mind
Festival plaatsvindt. Mensen uit alle
windstreken strijken er neer voor work
shops sjamanisme, keelzingen, vuur
lopen, tantraseks en boomknuffelen.
Een Zweedse bekendheid, een hippie
uit Californië, een Finse oma en een
backpackende rugbycoach uit Australië
zitten in deze emotionele achtbaan die
maar liefst twee weken duurt. Zullen
ze ooit nog dezelfde zijn? De feelgood
documentaire schetst een hilarisch
portret van dit bizarre evenement en
haar sympathieke deelnemers.

Nénette is de oudste orang-oetan
van de Parijse zoo; het grootste deel
van haar 40-jarige leven bracht ze
hier door. De film observeert het
dier in haar kooi terwijl ze verveeld
neerkijkt op de bezoekers die
commentaar geven, oudjes die
ongevraagd vriendschap met haar
gesloten hebben en verzorgers die
over haar vertellen. Gaandeweg
wordt duidelijk dat deze documen
taire niet alleen over een aap gaat…
Regisseur Philibert, bekend van o.m.
de documentaire Etre et Avoir, levert
een vreemde, maar ook fascineren
de film af.

Deze Oscarwinnende documentaire
maakt op een koele, glasheldere ma
nier de bankencrisis van 2008 zelfs
voor de financiële leek verstaanbaar.
Aan de hand van genadeloze vragen
en pijnlijke confrontaties met de
voornaamste betrokkenen toont de
onderzoeksjournalist Charles Fergu
son hoe de crisis geen complex en
saai verhaal is, maar een gangster
film. Er is een bankroof gebeurd door
mensen die bij de banken werken.
Vandaar de titel: Inside Job.
OSCAR
BESTE DOCUMENTAIRE

DOCVILLE 2011 / NIEUWE RELEASES
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EL SICARIO:
ROOM 164

KINSHASA
SYMPHONY

BELGISCHE PREMIÈRE

DUITSLAND / 2010 / 1U 35MIN
REGIE: CLAUS WISCHMANN & MARTIN BAER

ITALIË, FRANKRIJK / 2010 / 1U 24MIN
REGIE: GIANFRANCO ROSI
D: SPAANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: DIN 3/5 (20U30)
IN KINEPOLIS

STAND VAN
DE STERREN

SPECIAL JURY PRIZE BEST
DOCUMENTARY, SUNDANCE
FILM FESTIVAL

NEDERLAND / 2011 / 1U 55MIN
REGIE: LEONARD RETEL HELMRICH
D: NEDERLANDS, INDONESISCH OT: NEDERLANDS

BEST FEATURE-LENGTH
DOCUMENTARY, IDFA

VERTONINGEN: ZAT 7/5 (22U)
IN CINEMA ZED

De film registreert het leven van de christelijk-islamitische familie Sjamsuddin,
en vertelt het verhaal van het huidige Indonesië, met haar tegenstellingen tus
sen stad en platteland, arm en rijk en de invloed van globalisering en religie.
Deze film is het laatste deel van een unieke trilogie dat, net als de vorige twee
delen, al meermaals bekroond werd. Ook dit deel werd opnieuw gefilmd als
Single Shot Cinema. De camera vliegt door de ruimte: geen fly-on-the-wall,
eerder een fly-in-the-air. De intimiteit en oprechtheid van dit aangrijpende ver
haal dat zo dicht op de huid is gefilmd, spat dan ook van het scherm.

In een hotelkamer ergens in NoordAmerika doet de Mexicaanse huur
moordenaar El Sicario zijn verhaal.
Hij belandde in het milieu als drugs
koerier en zal 20 jaar lang het vuile
werk opknappen voor het drugskartel
van Juarez, moordhoofdstad van de
wereld. Hij vertelt zeer gedetailleerd
hoe hij mensen kidnapte, ze aan
het praten kreeg en hoe door en
door corrupt de Mexicaanse én de
Amerikaanse autoriteiten zijn. Met
minimale middelen bereikt deze
huiveringwekkende documentaire
een maximaal effect.
FIPRESCI PRIZE
VENICE FILM FESTIVAL

M

IL

F
OT
SL

DE ENGEL VAN DOEL

FREAKONOMICS

I’M STILL HERE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGIË, NEDERLAND / 2011 / 1U 26MIN
REGIE: TOM FASSAERT

USA / 2010 / 1U 33MIN
REGIE: ALEX GIBNEY, MORGAN SPURLOCK E.A.

USA / 1U 48MIN
REGIE: CASEY AFFLECK

D: NEDERLANDS OT: GEEN

VERTONINGEN: ZON 1/5 (19U30)
EN WOE 4/5 (17U15) IN SOETEZAAL

Ingeklemd tussen de Antwerpse con
tainerhaven en een kerncentrale ligt
het dorpje Doel. Een dorp dat decen
nia lang in de weg lag van de mega
lomane uitbreidingsplannen van de
Antwerpse haven, maar nu definitief
plaats moet maken. Terwijl Doel een
langzame dood sterft, proberen de
oorspronkelijke bewoners de schijn
van een normaal leven in stand te
houden. Gefilmd in sober zwartwit vertelt De Engel van Doel het
universele verhaal van de hopeloze
strijd van de mens tegen de vergan
kelijkheid.
SELECTIE INTERNATIONAAL
FILM FESTIVAL BERLIJN
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D: ENGELS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZAT 7/5 (20U) IN SOETEZAAL

Heeft iemand die John heet meer
succes in het leven dan iemand die
Shaniqua heet? Waarom spelen
sumoworstelaars vals? Kan de legali
satie van abortus er voor zorgen dat
de misdaad daalt? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? In
Freakonomics worden economische
theorieën gebruikt om de gekste
vraagstukken te analyseren. In zes
hoofdstukken, ieder door een andere
regisseur gemaakt, worden zes cases
behandeld. Deze verfilming zet, net
als het boek (van Steven Levitt en
Stephen Dubner) waarop het geba
seerd is, de wereld op z’n kop. Pro
vocerend, entertainend en in vlagen
hilarisch.

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: WOE 4/5 (20U30)
IN KINEPOLIS

Enkel jaren geleden zorgde Joachim
Phoenix voor beroering: hij kondigde
het einde van zijn acteercarrière aan
en gaf zijn leven een nieuwe wending:
hij besloot rapper te worden. Op het
internet circuleerde beelden van een
bebaarde Phoenix die abominabel
slechte, ronduit lachwekkende perfor
mances gaf en al snel ging de ronde
dat Phoenix gek was geworden. In
deze vreemde mix tussen fictie en
documentaire, in wezen een registra
tie van een gewaagde performance
van een narcistische ijdeltuit, volgen
we de onverwachte carrièrewending
Phoenix. Een onversneden kritiek op
het holle sterrendom en de impact
van zogenaamde reality televisie.

D: / OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (20U30)
IN KINEPOLIS

In volledige duisternis spelen hon
derden muzikanten de 9e symfonie van
Beethoven – Lofzang op de vreugde.
De oorzaak? Een stroomonderbre
king enkele maten voor het einde van
de laatste frase. Maar voor de leden
van het enige symfonische orkest van
Congo is dit de minste van hun zorgen.
Sinds de oprichting van het orkest
vijftien jaar geleden, overleefden ze
twee staatsgrepen, meerdere crisissen
en een burgeroorlog. Deze film portret
teert Congo vandaag, de inwoners van
de chaotische metropool Kinshasa en
de liefde voor muziek.

DOCVILLE 2011 / NIEUWE RELEASES

THIS WAY OF LIFE
BELGISCHE PREMIÈRE
NIEUW-ZEELAND / 2009 / 1u 25MIN
REGIE: THOMAS BURSTYN
D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: ZON 1/5 (17U15) IN SOETE
ZAAL EN WOE 4/5 (21U30) IN CINEMA ZED

In dit intieme portret maken we
kennis met Peter, Colleen en hun
6 kinderen. Het gezin kiest bewust
voor een intens samenleven midden
in de ongerepte natuur, weg van de
hectische, stressvolle maatschappij.
De kinderen leven buiten, rijden op
half wilde paarden terwijl hun vader
op wild jaagt. Ondanks flinke tegen
slagen - familiale conflicten, diefstal
en gedwongen verhuis - blijven ze
vergevingsgezind en compromisloos.
Zelden werd een alternatieve levens
stijl zo adembenemend in beeld
gebracht.

HOW TO START YOUR
OWN COUNTRY

ANTWERPEN
CENTRAAL

GUILTY PLEASURES

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

CANADA / 2010 / 1u 12MIN
REGIE: JODY SHAPIRO

BELGIË / 2010 / 1U 33MIN
REGIE: PETER KRÜGER

UK / 2010 / 1U 25MIN
REGIE: JULIE MOGGAN

D: ENGELS OT: GEEN

D: NEDERLANDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: VRIJ 29/4 (20U)
EN WOE 4/5 (17U) IN CINEMA ZED

VERTONINGEN: WOE 4/5 (20U)
IN SOETEZAAL

Ambities om staatshoofd te worden?
Richt je eigen land op! De regisseur
bezocht zes mensen die het je voor
deden, zes niet-erkende, zelfuitgeroe
pen, soevereine micronaties. Zoals de
Republic of Molossia in Nevada: het
landje heeft zes inwoners en de klok
loopt voor de lol 39 minuten achter
op die van de rest van de staat. North
Dumpling Island nabij New York is
eigendom van Dean Kamen, de uitvin
der van Segway, die de grondwet van
het eiland in de wijnkelder vond. Een
originele film die op zoek gaat naar
wat een land tot een land maakt.

Deze creatieve documentaire neemt
de kijker mee op een reis door de
fysieke en mentale ruimte van het
statige Antwerpse station waar
heden en verleden, geschiedenis
en dagelijks leven, fictie en realiteit
elkaar voortdurend afwisselen. Rode
draad doorheen de film zijn de re
flecties en dromen van een reiziger,
gespeeld door Johan Leysen. Hij
wijst ons niet alleen op de bijzondere
architectuur en de historische con
text van het gebouw, maar leidt ons
tevens naar de verborgen en mys
terieuze kanten van de middenstatie.

BELGISCHE PREMIÈRE
D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (17U15)
EN DON 5/5 (20U) IN SOETEZAAL

De formule van de stationsroman
is eenvoudig: man valt voor vrouw,
doorstaat diverse hindernissen en
weet haar voor zich te winnen. Op de
cover staan steevast een gespierde
man en sensuele vrouw in een ge
passioneerde omhelzing. Het cliché
dat deze pulp alleen door eenzame
vrouwen wordt verslonden, blijkt niet
te kloppen: ook heel wat getrouwde
vrouwen én mannen zijn er verslin
gerd aan. Guilty Pleasures confron
teert ons op luchtige wijze met de
menselijke behoefte tot vluchten in
een ideale wereld.

GRAND PRIX
FIFA MONTREAL
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3D DOCS

AVANT-PREMIÈRE
DUITSLAND / 2011 / 1U 46 MIN
REGIE: WIM WENDERS

DE DERDE
DIMENSIE
Niet alleen grote Ameri
kaanse studios zien heil in
3D cinema, ook een aantal
befaamde Europese cineas
ten zagen voor hun project
een duidelijke meerwaarde
in de 3D techniek. Zowel
voor Werner Herzog (Cave of
Forgotten Dreams) als voor
Wim Wenders (Pina) bood de
derde dimensie interessante
mogelijkheden. U kan beide
films in première komen bekij
ken op DOCVILLE.

D: DUITS, FRANS, ENGELS OT: NEDERLANDS

VERTONINGEN: ZON 1/5 (20U30)
IN KINEPOLIS

CAVE OF
FORGOTTEN DREAMS
BELGISCHE PREMIÈRE
DUITSLAND-USA-UK-FRANKRIJK / 2010 / 1U 30MIN
REGIE: WERNER HERZOG
D: ENGELS, DUITS OT: GEEN

VERTONINGEN: VRIJ 29/4 (20U) IN KINEPOLIS

Regisseur Werner Herzog, o.m. bekend van de documentaires Grizzly Man en
Encounters at the End The World, krijgt toegang tot één van de mooiste en
meest fascinerende plekken ter wereld: de Chauvet-Pont-d’Arc grotten in ZuidFrankrijk. Voor het eerst sinds de ontdekking in 1994 mogen de 30.000 jaar
oude muurschilderingen die er te vinden zijn, gefilmd worden. Herzog interviewt
de ontdekkers van de grot en vertelt in zijn onnavolgbare stijl het verhaal achter
deze historische kunstwerken. Hij biedt de kijkers, in fantastische 3D, toegang
tot de zogenoemde Grot van Vergeten Dromen.

Pina Bausch was één van de meest
gelauwerde choreografen ter wereld.
Wanneer ze in de zomer van 2009
totaal onverwacht overlijdt, was ze
twee dagen verwijderd van de op
names voor een documentaireproject
van Wim Wenders. De regisseur be
sloot zijn documentaire aan de choreo
grafe op te dragen. Het resultaat is een
verbluffende en wervelende film waar
de derde dimensie een echte meer
waarde biedt. Als toeschouwer word je
in het spektakel meegezogen en voor
de film afgelopen is ben je –dans
liefhebber of niet– overtuigd van het
genie van deze zeer bijzondere vrouw.

DOCVILLE 2011 / NIEUWE RELEASES
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DOCVILLE 2011 / WETEN & GEWETEN

YOU DON'T
LIKE THE TRUTH
4 DAYS INSIDE GUANTÁNAMO

BELGISCHE PREMIÈRE
CANADA / 2010 / 1U 39MIN
REGIE: PATRICIO HENRIQUEZ, LUC CÔTÉ
D: ENGELS OT: GEEN

WETEN & GEWETEN
In deze reeks focust DOCVILLE op actuele maatschappelijke
thema’s en hete hangijzers. De selectie bevat films die informe
ren en inzicht bieden, maar ook films die, vaak aan de hand van
concrete, persoonlijke verhalen, een bredere maatschappelijke
relevantie hebben. Weten & Geweten bevat een reeks hoogte
punten uit het filmfestivalcircuit, o.m. winnaars van Sundance
Film Festival en Hot Docs. Voor het eerst wordt ook in deze cat
egorie een competitie georganiseerd: een 3-koppige professio
nele jury buigt zich over de selectie en zal op de slotdag van het
festival de eerste Weten & Geweten-prijs uitreiken. (Meer info,
zie ook pag 14.)

HOW TV MESSES
WITH YOUR HEAD
BELGISCHE PREMIÈRE
FRANKRIJK / 2010 / 55 MIN
REGIE: JEAN ROBERT VIALLET
D: FRANS OT: ENGELS

VERTONINGEN: DIN 3/5 (19U45)
EN DON 5/5 (22U30) IN ENSEMBLEZAAL

De Franse filosoof Bernard Stiegler
buigt zich over de nefaste gevolgen
van tv-programma’s als Fear Factor,
Big Brother en Temptation Island
op onze samenleving. Dit dubieus
entertainment mikt op de primitieve
aspecten van het menselijke brein en
propageert narcisme, hebzucht en
cynisme, waarden die lijnrecht staan
tegenover wat ouders willen overbren
gen. How TV Messes With Your Head
is een ontnuchterende analyse over
hoe iets alledaags als televisie onze
samenleving langzaam ontwricht.
Deze film wordt voorafgegaan door
Doktor Kong (ALEXIS NEOPHYTIDES,
USA, 18MIN)

10 DOCVILLE 2011 / WETEN & GEWETEN

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (21U15)
EN ZAT 7/5 (19U30) IN ENSEMBLEZAAL

De 16-jarige Omar Ahmed Khadr, een
Canadees met Afghaanse roots, wordt
als terreurverdachte ondergebracht in
Guantanamo Bay. Wanneer hij bezoek
krijgt van de Canadese overheid gaat
hij ervan uit dat ze zijn zaak komen
bepleiten bij de Amerikanen en dat hij
weldra zal worden vrijgelaten. Niets is
minder waar: Omar wordt dagenlang
op de grill gelegd en onderworpen
aan brutale psychologische spelletjes.
Een video van de verhoren, jarenlang
verborgen als Top Secret, vormt de
ruggengraat van deze schokkende
documentaire met de allure van een
Kafkaiaans drama.

REGRETTERS
BELGISCHE PREMIÈRE
ZWEDEN / 2010 / 59MIN
REGIE: MARCUS LINDEEN
D: ZWEEDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZON 1/5 (22U) EN
WOE 4/5 (19U45) N ENSEMBLEZAAL

Orlando en Mikael, twee mannen van
in de 60, delen een pijnlijk geheim:
jaren geleden gingen ze onder het
mes om als vrouw door het leven te
gaan maar nu willen ze terug gewoon
man zijn. Tijdens een intieme en con
fronterende tête-à -tête vertellen de
twee mannen voluit over hun mentale
en fysieke littekens en hun verlangen
om opnieuw heel te zijn. Regretters
biedt een zeldzame en doortastende
blik op een moeilijk bespreekbaar
onderwerp.
Deze film wordt voorafgegaan door
Flawed (ANDREA DORFMAN, CANADA, 12MIN)

IF A TREE FALLS
A STORY OF THE
EARTH LIBERATION FRONT

BELGISCHE PREMIÈRE
USA / 2010 / 1U 25MIN
REGIE: MARSHALL CURRY
D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (22U)
EN DON 5/5 (22U) IN SOETEZAAL

In de jaren ’90 kwam de militante mi
lieugroep Earth Liberation Front (ELF)
door een aantal ophefmakende brand
stichtingen in het vizier van de FBI. Er
ontstond een bloedstollend kat-enmuisspelletje tussen de politie en de
activisten, dat in 2005 eindigde met
een aantal veroordelingen. Daniel
McGowan, zoon van een politieagent
en een briljant student, was één van
hen. Deze documentaire, een mix van
coming-of-age en thriller, toont hoe
een gewone burgerzoon verzeilde in
radicaal eco-terrorisme en stelt harde
vragen bij milieuzorg, activisme en het
begrip terrorisme.

MARATHON BOY
BELGISCHE PREMIÈRE
INDIË / 2010 / 1U 38MIN
REGIE: GEMMA ATWAL
D: ORMAN, ENGELS OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (21U)
EN WOE 4/5 (17U30) IN ENSEMBLEZAAL

Budhia Singh is een kleine jongen uit de Indiase sloppenwijken met een uit
zonderlijke gave: lopen. Hij wordt opgepikt door een lokale judocoach, die helpt
zijn talent te ontplooien. Met succes: op zijn derde loopt Budhia al halve mara
thons en hij groeit al gauw uit tot een nationaal fenomeen. Als zijn biologische
moeder zich komt mengen en daarbij hulp krijgt van de ongure sloppenwijk
maffia, wordt de sfeer grimmiger. Wat begint als een Slumdog Millionaire
sprookje, mondt al gauw uit in een Dickensiaanse tragedie.

DOCVILLE 2011 / WETEN & GEWETEN

© Mascha Film

FROM HAITI'S ASHES

RAINMAKERS

PLUG & PRAY

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

WHAT ARE THE BEES TELLING US?

FRANKRIJK, DUITSLAND, UK / 2011 / 1U
REGIE: PATRICK FORBES

NEDERLAND / 2010 / 1U 15MIN
REGIE: FLORIS-JAN VAN LUYN

DUITSLAND / 2010 / 1U 30MIN
REGIE: JENS SCHANZE

BELGISCHE PREMIÈRE

D: ENGELS, FRANS OT: ENGELS

D: CHINEES OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (19U30)
EN DON 5/5 (17U30) IN ENSEMBLEZAAL

Op 12 januari 2010 werd Haïti ge
troffen door een verwoestende aardbe
ving. De Ierse telecom miljardair Denis
O’Brien, een vertrouweling van Bill Clin
ton, wil het land terug hoop geven. Hij
zal de beroemde IJzeren Markthal van
Port-Au-Prince, zowat de Eiffeltoren van
Haïti, met zijn eigen geld heropbouwen
en dat in minder dan een jaar tijd. Het
prestigeproject blijkt geen evidentie
in een land in de greep van ziekte,
armoede en onlusten. Een intrigerend
verhaal over de discrepantie tussen de
wereld van de fundraising en de reali
teit op het terrein.
Deze film wordt voorafgegaan door
Kwa Heri Mandima (ROBERT-JAN

D: DUITS, ENGELS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (19U30)
EN VRIJ 6/5 (17U30) IN ENSEMBLEZAAL

VERTONINGEN: ZON 1/5 (20U)
EN ZAT 7/5 (21U45) IN ENSEMBLEZAAL

In het discours over economische
groei versus milieubelangen wordt er
vaak met beschuldigende vinger naar
China gewezen, waar kapitalisme
voorgaat op milieuwetgeving en -be
scherming. Rainmakers brengt het
portret van vier Chinese milieuridders
die weigeren zich neer te leggen bij
de ecologische vernieling van hun
land. Op de grens van heldenmoed
en koppigheid, vertellen zij over
hun strijd tegen de stugge en soms
agressieve lokale autoriteiten. Het is
een strijd met veel verliezers en af en
toe een winnaar.

Plug & Pray dringt binnen tot diep
in de fascinerende wereld van de
robotica, die een adembenemende
revolutie doormaakt. De tijd dat
machines enkel domme kracht
waren, is lang voorbij. Wetenschap
pers over de hele wereld timmeren
naarstig verder aan de eerste fusie
van mens en machine en brengen
ons zo dichter bij de mythe van
onsterfelijkheid. Een intellectueel
uitdagende en visueel indrukwek
kende film die voor- en tegenstan
ders van de revolutie in robotica niet
onberoerd zal laten.

LACOMBE, ZWITSERLAND, 10MIN)

EXPO

BLACK
AUDIO FILM
COLLECTIVE
Black Audio Film Collective werd
opgericht door een groep van kun
stenaars & studenten sociologie en
psychologie. In hun prachtige films,
experimentele documentaires en
poëtische slide shows exploreerden
ze tussen 1982 en 1998 thema's
als geheugen, verzet en politieke
strijd, post-kolonialisme, onderdruk
king, diaspora, black history en
raciale identiteit. STUK presenteert
enkele sleutelwerken van deze zeer
invloedrijke, maar in België te weinig
bekende beeldenstormers.

QUEEN OF THE SUN
USA / 2010 / 1U 23MIN
REGIE: TAGGART SIEGEL
D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: MAA 2/5 (17U)
EN VRIJ 6/5 (21U45) IN CINEMA ZED

In 1923 al voorspelde Rudolf Steiner
– filosoof, pedagoog en bedenker van
de biodynamische landbouw – dat
binnen een eeuw de bij zou uitsterven
ten gevolge van de grootschalige bijen
houderij en dito voedselproductie. En
hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen.
Recent kregen we te maken met het
Colony Colapse Disorder; het plots en
onverklaarbaar verdwijnen van volle
dige bijenkolonies. De film onderzoekt
deze vreemde en gevaarlijke zaak. We
hebben de bijen immers nodig. Albert
Einstein zei ooit: without bees, man
would only have four years of life left.
Een pleidooi voor een hernieuwd even
wicht tussen mens en natuur.

Met o.a. Handsworth Songs, een
verborgen parel uit de geschiede
nis van de documentaire over de
rassenrellen in 1985 in Engeland.
Seven Songs for Malcolm X is een
indringend en gedetailleerd portret
van de Angriest man in America.
Last Angel of History verkent de
relatie tussen de pan-Afrikaanse
cultuur, sciencefiction, intergalac
tische reizen en snelle verspreiding
van computertechnologieën: met
George Clinton, Lee Perry, Sun Ra,
Derrick May, Juan Atkins, Goldie, A
Guy Called Gerald, Dj Spooky en de
eerste zwart-Amerikaanse astronaut.
STUK expozaal. tijdens DOCVILLE

dagelijks van 14u00 tot 21u00

DOCVILLE 2011 / WETEN & GEWETEN
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FOCUS OP FINLAND
De barre levensomstandigheden in het hoge noorden, waar de
grillige natuur het leven dicteert, en het soms wat aparte karak
ter van haar bewoners inspireert Finse documentairemakers tot
films die in essentie gaan over het wezen van de mens; op het
eerste gezicht soms stug en hard, maar ook kwetsbaar en
zoekend. Doorgaans knap in beeld gebracht en subtiel balan
cerend op de grens tussen droogkomisch en dramatisch, scoren
de Finse films op festivals wereldwijd. In Focus op Finland pre
senteert DOCVILLE vijf recente Finse producties.

THE 3 ROOMS OF
MELANCHOLIA

REINDEERSPOTTING

FINLAND / 2004 / 1U 46MIN
REGIE: PIRJO HONKASALO

FINLAND / 2009 / 1U 23MIN
REGIE: JOONAS NEUVONEN

D: RUSSISCH OT: NEDERLANDS

D: FINS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZON 1/5 (17U30)
EN DIN 3/5 (21U15) IN ENSEMBLEZAAL

VERTONINGEN: DIN 3/5 (17U30)
EN VRIJ 6/5 (19U30) IN ENSEMBLEZAAL

In drie hoofdstukken schetst deze
poëtische, subtiele documentaire
het scala van emoties dat een
bloederig conflict zoals de RussischTsjetsjeense oorlog teweeg brengt
bij kinderen. Er is haat, verwarring
maar vooral veel verdriet te lezen in
de ogen van de jonge soldaten in de
militaire school, de oorlogswezen in
Grozny en de kinderen in de vluchtel
ingenkampen over de grens. Met
een strakke structuur en oogstrelend
camerawerk brengt The 3 Rooms of
Melancholia een veelzeggend relaas
over gesneuvelde onschuld.

Het verhaal van Jani, een 19-jarige
drugsverslaafde uit een troosteloos
Fins provinciestadje, wordt verteld
en gefilmd door zijn boezemvriend
Joonas, net als Jani zwaar verslaafd.
Wat voor Joonas begon als een
YouTube-projectje mondde uit in een
langspeelfilm over de opeenvolgende
pogingen van Jani om te ontsnappen
uit zijn situatie. Een film over én door
drugsverslaafden, niet moralizerend,
wel dicht op de huid, pakkend en
beenhard. Reindeerspotting (Train
spotting in Santa Land) groeide on
verwacht uit tot de meeste bezochte
Finse bioscoopdocumentaire ooit.

AMNESTY AWARD, IDFA
TAMPERE BEST DOCU

LIVING ROOM
OF THE NATION

SELLING THE SILENCE

BELGISCHE PREMIÈRE

FINLAND / 2010 / 1U 12MIN
REGIE: MARKKU TUURNA

FINLAND / 2009 / 1U 14MIN
REGIE: JUKKA KÄRKKÄINEN
D: FINS OT: ENGELS

VERTONINGEN: WOE 4/5 (21U15)
EN ZAT 7/5 (17U30) IN ENSEMBLEZAAL

Een poëtische film die zich afspeelt
in zes Finse huiskamers. De bewo
ners worstelen met eenzaamheid,
drankverslaving of amoureuze
problemen. Ze zijn zoekend; naar
vriendschap, liefde, erkenning of
begrip. Living Room of the Nation
vertelt met een brutale intimiteit en
balancerend tussen droge slapstick
en deprimerende pathos een verhaal
van een aantal dysfunctionele karak
ters, maar is tegelijk een universeel
verhaal over vergankelijkheid en
menselijk leven.
BEST DOCUMENTARY,
TAMPERE FILM FESTIVAL

CRITICS WEEK AWARD INTERN.
FILM FESTIVAL LOCARNO

BELGISCHE PREMIÈRE

D: FINS OT: ENGELS

VERTONINGEN: MAA 2/5 (17U30)
EN DON 5/5 (19U30) IN ENSEMBLEZAAL

Jykri woont in Salla, een klein dorpje
in Lapland, aan de grens met Rusland.
Jyrkis familiebedrijf, een winkelketen,
is failliet gegaan. De economische
recessie heeft er een ware ravage
aangericht. De werkeloosheid is to
renhoog en wat ooit een druk bezocht
ski-oord was, loopt helemaal leeg.
Pogingen om de streek nieuw leven in
te blazen dreigen te mislukken door
acties van verschillende belangen
groeperingen. In verschillende hoofd
stukken laat de regisseur zien hoe
niet alleen de natuur grimmig kan zijn
in het hoge noorden.
Deze film wordt voorafgegaan door
How to pick berries (ELINA TALVENSAARI,
FINLAND, 20MIN)
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FREETIME MACHOS
BELGISCHE PREMIÈRE
FINLAND / 2009 / 1U 25MIN
REGIE: MIKA RONKAINEN
D: FINS OT: ENGELS

VERTONINGEN: ZAT 30/4 (17U30)
EN VRIJ 6/5 (21U30) IN ENSEMBLEZAAL

Het Oulu rugby team is het op twee na slechtste team ter wereld en staat op het
punt te degraderen. We maken kennis met Matti, zijn vriend Mikko en de wan
hopige coach Roger. In een losse, lichtvoetige stijl observeert de regisseur deze
melancholieke mannen. Op het eerste zicht zijn het stugge, ruwe machos, maar
ze blijken zachtmoediger te zijn dan ze zich voordoen. Na de zoveelste verloren
wedstrijd wisselen ze in de bus vertrouwelijkheden uit, vertellen over vrouwen en
liefde. Een ontroerende komedie over mannen – en niet alleen Finse.

DOCVILLE 2011 / FILMS IN HET MUSEUM

FILMS IN HET MUSEUM

Museum M opende ruim anderhalf jaar geleden de deuren en
is sindsdien een belangrijk onderdeel van het bloeiende cul
turele leven in Leuven. M beschikt over een indrukwekkende
collectie historische werken, maar is ook erg actief als het op
hedendaagse kunst aankomt en heeft oog voor schilder- en
beeldhouwkunst, maar ook architectuur, design, fotografie, film
en video. Voor de tweede maal is DOCVILLE te gast in het indruk
wekkende gebouw van M met een reeks recente documentaires
over kunstenaars van de meest uiteenlopende pluimage. De
prettig gestoorde art car-liefhebbers, sociaal bewogen arties
ten, fotografen en videokunstenaars hebben één ding gemeen;
passie voor kunst. Meer info over M vindt u op www.mleuven.be.

AUTOMORPHOSIS

WASTE LAND

BELGISCHE PREMIÈRE

BRAZILIË, UK / 2010 / 1U 38MIN
REGIE: LUCY WALKER E.A.
D: ENGELS, PORTUGEES OT: ENGELS
VERTONINGEN: ZAT 30/4 (20U)
EN DON 5/5 (22U) IN M

USA / 2008 / 1U 15MIN
REGIE: HARROD BLANK
D: ENGELS OT: GEEN
VERTONINGEN: MAA 2/5 (20U)
EN ZAT 7/5 (17U30) IN M

Regisseur Harrod Blank is de voor
trekker van de Art Car-beweging:
een groep kunstenaars die hun auto
pimpen tot rijdende kunstobjecten en
letterlijk kleur brengen in de grauwe
straten: auto's worden met veel
geduld, passie en fantasie getrans
formeerd tot objecten die het midden
houden tussen een goede grap en
ware kunst. Automorphosis is een
humoristisch en inspirerend portret
van een reeks excentrieke artiesten
en hun geschifte ontwerpen, een ode
aan de creativiteit en de vrijheid.
BEST DOCUMENTARY
ORLANDO INTERN. FILM FESTIVAL

De kunstfotograaf Vik Munos keert
terug naar zijn geboortestad Rio De
Janeiro met een ambitieus plan: hij wil
portretten met vuilnis creëren, samen
met de catadores, de vuilnisplukkers
die werken op de grootste vuilnisbelt
ter wereld, waar onophoudelijk afval
uit de woonwijken van de rijken wordt
gedumpt. Het project van Muniz heeft
een grote impact op hun leven. Zoals
het vuilnis dat zij verzamelen kunst
wordt, zo krijgen ook deze afgedankte
mensen opnieuw waarde. Een mooie
en integere film, met een prachtige ci
nematografie en soundtrack van Moby.
PANORAMA AUDIENCE AWARD
BERLIN FILM FESTIVAL
AUDIENCE AWARD, IDFA

MY KID
COULD PAINT THAT

BELGISCHE PREMIÈRE

USA, UK / 2007 / 1U 23MIN
REGIE: AMIR BAR-LEV
D: ENGELS OT: GEEN
VERTONINGEN: ZON 1/5 (17U30)
EN DON 5/5 (20U) IN M

USA / 2010 / 1U 22MIN
REGIE: SCOTT WILLIS
D: ENGELS OT: GEEN
VERTONINGEN: DIN 3/5 (20U)
EN ZAT 7/5 (20U) IN M

De film vertelt het onwaarschijnlijke
verhaal van Marla Olmsted, die als
4-jarige abstracte schilderijen maakte
waarvoor fortuinen betaald werden.
De film is het portret van een won
derkind en haar familie, maar tegelijk
een ware whodunnit- er wordt getwij
feld of Marla de schilderijen wel zelf
maakt. Wat deze film echt interessant
maakt is dat dit vreemde geval aan
leiding geeft tot reflectie over kunst
en de kunstwereld. Wat is (abstracte)
kunst? Bestaat er zoiets als goede
en slechte kunst? Is de waarde van
de kunstwerken intrinsiek of wordt de
waarde bepaald door de context? En
wat is de relatie tussen kunst, media,
marketing en commercie?

De Amerikaanse fotografe Francesca
Woodman had alles in zich om een
groot artiest te worden: een aangebo
ren talent, charisma, sterke drive en
ambitie. Haar zwart-wit naaktfoto’s
worden vandaag de dag beschouwd
als mijlpalen. Die erkenning heeft
ze echter zelf niet meegemaakt: tot
algemene consternatie pleegde Fran
cesca op 19 januari 1981 zelfmoord.
The Woodmans, gefilmd in stijlvol
zwart-wit, vertelt het verhaal van deze
tragedie, maar is tegelijk ook een
ontroerend portret van de familie die
ze achterlaat.

FREE RADICALS:

THE HISTORY OF EXPERIMENTAL CINEMA

BELGISCHE PREMIÈRE
FRANKRIJK / 2010 / 1U 22MIN
REGIE: PIP CHODOROV
D: ENGELS, FRANS OT: ENGELS
VERTONINGEN: ZON 1/5 (20U)
EN WOE 4/5 (20U) IN M

Een introductie in de wereld van de
experimentele film aan de hand van
interviews, archiefbeelden en frag
menten van het werk van o.m. Stan
Brakhage, Robert Breer, Jonas Mekas,
Ken Jacobs, Peter Kubelka en andere
zwaargewichten. Anders dan het ima
go dat deze discipline met zich mee
sleept is deze film toegankelijk. De
verfrissende bevattelijke, no-nonsens
aanpak van regisseur Chodrov, overi
gens zelf experimenteel filmmaker,
zorgt voor een groter begrip voor werk
dat als erg hermetisch ervaren wordt.

THE WOODMANS

BEST DOCUMENTARY
TRIBECA FILM FESTIVAL

WOMEN ARE HEROES
FRANKRIJK / 2010 / 1U 28MIN
REGIE: JR
D: ENGELS, FRANS, PORTUGEES
OT: NEDERLANDS
VERTONINGEN: ZAT 30/4 (17U30)
EN VRIJ 6/5 (20U) IN M

De Franse straatkunstenaar en
fotograaf JR trok drie jaar lang de
wereld rond om portretten te maken
van buitengewone vrouwen die over
leven in omstandigheden die wij in
het westen amper kunnen vatten. De
oorlogen en de misbruiken sijpelen
wel door via de media, maar deze
vrouwen moeten ook in vredestijd
vechten om te overleven. Uit de por
tretten die JR van hen maakt blijkt een
ongelooflijke waardigheid en wijsheid.
Hij maakt deze onzichtbare vrouwen
letterlijk zichtbaar voor hun omgeving:
JR print de foto's groot uit en stelt ze
tentoon in de straten van hun stad.
TED PRIZE 2011

DOCVILLE 2011 / FILMS IN HET MUSEUM
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BACKYARD
BELGISCHE PREMIÈRE
IJSLAND / 2010 / 1U 10MIN
REGIE: ÁRNI SVEINSSON
D: IJSLANDS OT: ENGELS

VERTONINGEN: WOE 4/5 (19U45) IN DEPOT

MUZIEKDOCUMENTAIRES
DOCVILLE strijkt over de hele stad neer; niet alleen in
STUK, Kinepolis en Museum M maar ook in de coolste
muziekclub in de wijde omtrek: Het Depot. Momenteel
wordt het concertgebouw verbouwd en heeft de Depot-werking,
die wel verder loopt, tijdelijk onderdak gekregen in een ander
pand. Muziekdocumentaires zijn steeds een vast onderdeel ge
weest van de DOCVILLE-affiche en dat is dit jaar niet anders.
Het festival vond in Het Depot de perfecte omgeving voor de ver
toning van vijf onuitgegeven muziekdocumentaires. Een aantal
van de artiesten die aan bod komen (Múm, José Gonzales) ston
den bovendien eerder op het Depot-podium. Meer info over Het
Depot vindt u op www.hetdepot.be.

Regisseur en muzikant Árni Sveins
son, bekend van de band FM Belfast,
heeft het lumineuze idee een klein
schalig festivalletje te organiseren
in zijn achtertuin. Hij nodigt al zijn
muzikale vrienden uit, maakt pizza’s
en pannenkoeken voor iedereen
en improviseert een feestje dat al
snel uitgroeit tot een legendarische
bijeenkomst van het beste dat de
Reykjavíkse scene te bieden heeft.
Een intieme, humoristische en zinde
rende film met optredens van Múm,
Hjaltalín, Borko, Reykjavík!, Sin Fang
Bous, Retro Stefson en uiteraard FM
Belfast.

THE EXTRAORDINARY
ORDINARY LIFE OF
JOSÉ GONZÁLEZ
ZWEDEN / 2010 / 1U 15MIN
REGIE: MIKEL CEE KARLSSON
& FREDRIK EGERSTRAND
D: ZWEEDS, SPAANS, ENGELS OT: ENGELS

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (22U) IN DEPOT

De Zweeds-Argentijnse singer-song
writer José Gonzalez werd enkele jaren
geleden plots en onverwacht wereld
beroemd toen zijn knappe cover van
Heartbeats als soundtrack voor een
spotje werd gebruikt. De film volgt de
man tijdens de productie van In Our
Nature, zijn tweede album. Met een
unieke collage van videodagboeken,
concertbeelden, bewakingscamera
beelden, interviews, foto’s, stukken
animatiefilm en stemopnames wordt
een ongezien beeld geschetst van
het creatief proces dat Gonzalez
doormaakt.

COMPETITIE & JURY

DAY OF THE DOC

Dit jaar worden er maar liefst 3 prijzen uitgereikt op DOCVILLE: de CANVAS
Juryprijs gaat naar de beste internationale film, in de Belgische competitie wordt
de SCAM Juryprijs uitgereikt en voor het eerst wordt ook de Weten & Geweten
Juryprijs uitgereikt. Iedere competitie heeft zijn eigen jury: een delegatie van 9
nationale en internationale filmprofessionals zal beslissen wie met de verschillen
de prijzen naar huis gaat. Voor meer details betreffende de competitie en samen
stelling van de jury, verwijzen we u graag door naar de website van DOCVILLE.

In Day of the Doc wordt de vraag gesteld wat de rol is (of zou moeten zijn)
van de publieke omroep in documentaireproductie. Vertegenwoordigers
van onder ander de Amerikaanse, Finse, Nederlandse, Vlaams en Waalse
omroepen leggen hun visie en beleid uit. In een tweede deel passen we de
theorie toe op de praktijk: welke financiëringsmogelijkheden zijn er voor
Vlaamse documentairemakers? Wat met steun van het VAF of MEDIA? Hoe
pitch je best een documentaire bij buitenlandse tv zenders? En hoe zat het
weer met taxshelter? De dag wordt afgesloten met face-to-face gesprekken
tussen makers en potentiële partners. Meer info en inschrijvingen op www.
docville.be/prof

PRIJSUITREIKING
De winnaars van de competities worden bekend gemaakt tijdens de prijsuit
reiking op zaterdag 7 mei in aanwezigheid van (een deel van) de jury. Aanslui
tend volgt de slotfilm Freakonomics, de film naar het boek van Steven Levitt en
Stephen Dubner. Voor meer informatie over deze film, zie p.8. De avond wordt
afgesloten met een slotfeest in STUKcafé.
Vertoning: 7 mei om 20u in Soetezaal.

Organisatie: Flanders Doc en DOCVILLE i.s.m. SCAM

WORKSHOP
Multiskill Camera Techniques is een meerdaagse hands-on workshop waarin
een kleine groep documentairemakers leert hoe je optimaal kan filmen in
moeilijke omstandigheden, waar vaak geen crews mogelijk zijn. Meer info en
inschrijvingen op www.docville.be/prof
Organisatie: MEDIA Desk Vlaanderen en het VAF i.s.m. DOCVILLE
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PRAKTISCH
PRIJZEN & REDUCTIES

MAN OOMAN

SEPARADO!

LEMMY

DENEMARKEN / 2008 / 1U
REGIE: ANDREAS JOHNSEN
& RASMUS POULSEN

BELGISCHE PREMIÈRE

BELGISCHE PREMIÈRE

UK / 2010 / 1U 24 MIN
REGIE: DYLAN GOCH & GRUFF RHYS

VERENIGDE STATEN / 2010 / 1U 56MIN
REGIE: GREG OLLIVER & WES ORSHOSKI

D: ENGELS, SPAANS, PORTUGEES OT: ENGELS

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: VRIJ 6/5 (19U45)
EN ZAT 7/5 (22U) IN DEPOT

VERTONINGEN: DON 5/5 (19U45) EN ZAT 7/5
(19U45) IN DEPOT

Star Trek meets The Buena Vista
Social Club in deze psychedelische
roadmovie waarin pop legende Gruff
Rhys (Super Furry Animals) op zoek
gaat naar zijn Zuid-Amerikaanse
aanverwanten. Rhys ontdekte de uit
geweken familietak toen in de jaren
’70 zijn poncho-dragende nonkel
furore maakte met een vreemde mix
van Welshe traditionals en Latin love
songs. Gehuld in een soort foute
Power Rangers-outfit maakt hij een
reis doorheen Patagonië, leert er zijn
verre familie kennen en komt in de
meest bizarre situaties terecht. Een
licht geschifte trip: niet alleen voor
Rhys, maar ook voor de kijkers van
deze film.

49% Motherfucker, 51% Son of a
Bitch is de subtitel van dit opmerke
lijk portret van het ultieme rock-'nroll icoon, de legendarische zanger
van heavy metal band Motörhead:
Ian Lemmy Kilmister, gekend om
zijn loeiharde sound, rauwe stem,
indrukwekkende walrussnor en over
matig drankgebruik. Lemmy is zowat
de verpersoonlijking van de outlaw
rocker: de leeftijd, de tijdsgeest, de
modes en een dieet van sigaretten
en whiskey schijnt geen vat op hem
te hebben. De film combineert ar
chiefmateriaal met nieuwe opnames
– Lemmy is onophoudelijk on the
road – en bevat talloze interviews
met o.m. Alice Cooper, Slash, Ozzy
Osbourne, Metallica, Henry Rollins
and Dave Grohl.

D: ENGELS OT: GEEN

VERTONINGEN: DON 5/5 (22U) IN DEPOT

Wie al eens langs een muziekzender
zapt, kent ze wel: de videoclips waar
dames met stevige rondingen wulps
aanschurken tegen machomannen.
You ain’t seen nothing yet. De clips
zijn een flauw afkooksel van het
echte werk. Man Ooman schetst een
onthutsend beeld van de uiterst sek
sueel aggressieve, lichtjes absurde
Jamaïcaanse dancehall-dansstijl en bij
uitbreiding de subcultuur die ermee
samen hangt. In het land met het hoog
ste aantal moorden en grote armoede,
maar ook met het grootst aantal kerken
en een levendige muziekcultuur, zijn
de verhoudingen tussen mannen en
vrouwen – vanuit westers perspectief –
nauwelijks te vatten.

De basisprijs voor voorstellingen
na 18u bedraagt 6 euro. Voor
dagvoorstellingen (voor 18u) betaalt u het reductietarief van 4,5
euro. U kan ook voor avondvoorstellingen over dit reductietarief
genieten: een ZESxZED-kaart,
het Cinema ZED-abonnement
dat voor heel DOCVILLE geldig
is, kost slechts 27 euro, is niet
strikt persoonlijk en geeft recht
op 6 tickets naar keuze. Ook met
de STUKkaart de Cultuurkaart,
de leerlingen- en lerarenkaart
geniet u steeds van het reductietarief.

VOORVERKOOP &
RESERVATIES

Tickets kan u kopen bij het
STUK onthaal (Naamsestraat
96, Leuven, op het nummer
016/320.320 of email ticket@
stuk.be). U kan uw tickets ook
online aankopen. Surf naar www.
stuk.be en www.docville.be. Voor
àlle voorstellingen kan u reser
veren tot 13u van de dag van
de voorstelling in kwestie. Gereserveerde tickets dienen ten
laatste 20 minuten voor aanvang
van de vertoning afgehaald te
worden. Niet tijdig afgehaalde
tickets worden doorverkocht. Online gekochte en gereserveerde
tickets liggen klaar op de locatie
waar de vertoning plaats vindt.
Let op! De voorstellingen van
DOCVILLE beginnen stipt op tijd.
Enkel aan het STUK onthaal kan
u met bancontact betalen, op
de overige locaties is enkel cash
betaling mogelijk. Kassas gaan
steeds open een half uur voor de
vertoning.
1

Festivalcentrum: Cinema ZED,
Ensemblezaal & Soetezaal
Naamsestraat 96

2

M Museum van Leuven
L. Vanderkelenstraat 28

3

Kinepolis
Bondgenotenlaan 145

4

Het Depot
Kapucijnenvoer 47

5

STUK festivalcafé
Naamsestraat 96
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NATIONALE SELECTIE

NIEUWE RELEASES

INTERNATIONALE SELECTIE
FOCUS OP FINLAND

FILMS IN HET MUSEUM

MUZIEKDOCUMENTAIRES

WETEN & GEWETEN

VRIJ 29/4

17:00

17:30

18:00

18:30

CINEMA ZED

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

21u45 | Men Who Swim

20u00 | How to start ...

KINEPOLIS

SPECIALS

20u00 | Openingsavond: Cave of Forgotten Dreams

ZAT 30/4
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

17u15 | Guilty Pleasures
17u00 | Bombay Beach
17u30 | Freetime Machos

21u15 | Circo

19u30 | Rainmakers

21u15 | You Don’t Like The Truth

KINEPOLIS
MUSEUM M

22u00 | If a Tree Falls

20u00 | Elements
19u30 | Nénette

20u30 | Kinshasa Symphony
17u30 | Women are Heroes

20u00 | Wasteland

ZON 1/5
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

17u15 | This Way of Life
17u00 | Men Who Swim

19u30 | Ghetto Millionnaires + Kubita

17u30 | The 3 Rooms of Melancholia

21u45 | Beyond This Place
22u00 | Regretters

20u00 | Plug & Pray
20u30 | Pina

KINEPOLIS
MUSEUM M

21u30 | Chasing Madoff

19u30 | De Engel van Doel

17u30 | My Kid Could Paint That

20u00 | Free Radicals

MAA 2/5
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

20u00 | Cool It

17u15 | Nénette
17u00 | Queen Of The Sun

22u00 | The Health Factory

19u45 | Because We Are Visual+ ...

17u30 | Selling The Silence

19u30 | From Haiti’s Ashes

21u30 | The Forgotten Space
21u00 | Marathon Boy

KINEPOLIS

20u30 | Inside Job

MUSEUM M

20u00 | Automorphosis

DIN 3/5
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

17u15 | The Health Factory
17u00 | Beyond This Place

20u00 | Canvas-avond

22u00 | Gunnar Goes God

19u30 | L’Ile Déserte + Les Enfants ...

17u30 | Reindeerspotting

21u30 | Bombay Beach

19u45 | How Tv Messes...

KINEPOLIS

21u15 | The 3 Rooms of Melancholia

20u30 | El Sicario

MUSEUM M

22u30 | Catfish

20u00 | The Woodmans

WOE 4/5
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

17u15 | De Engel van Doel
17u00 | How To Start ...

20u00 | Antwerpen Centraal

22u00 | Marwencol

19u30 | Blue Meridian

17u30 | Marathon Boy

21u30 | This Way of Life

19u45 | Regretters

21u15 | Living Room of the Nation

KINEPOLIS

20u30 | I’m Still Here

HET DEPOT

19u45 | Backyard

MUSEUM M

20u00 | Free Radicals

DON 5/5
SOETEZAAL

17u15 | Chasing Madoff

CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

18u00 | Circo
17u30 | From Haiti’s Ashes

20u00 | Guilty Pleasures

22u00 | If a Tree Falls

20u00 | Grande Hotel
19u30 | Selling the Silence

21u45 | Los Abrazos del Rio
21u00 | The Happy Few

KINEPOLIS

22u30 | How Tv Messes ...

20u30 | Three Miles North of Molkom
22u00 | Man Ooman

19u45 | Lemmy

HET DEPOT

22u00 | Waste Land

20u00 | My Kid Could Paint That

MUSEUM M

VRIJ 6/5
SOETEZAAL
CINEMA ZED
ENSEMBLEZAAL

17u15 | Marwencol
17u00 | Nostalgia De La Luz
17u30 | Rainmakers

19u45 | De Kolonie

21u30 | Gunnar Goes God

20u00 | Cycle of Fences
19u30 | Reindeerspotting

KINEPOLIS

21u45 | Queen Of The Sun
21u30 | Freetime Machos

20u30 | Verdwaald in het Geheugen...

HET DEPOT

22u00 | José Gonzales

19u45 | Separado!

MUSEUM M

20u00 | Women Are Heroes

ZAT 7/5
SOETEZAAL

17u15 | Cool It

CINEMA ZED

17u00 | The Forgotten Space

ENSEMBLEZAAL

17u30 | Living Room of the Nation

20u00 | Slot: Prijsuitreiking + Freakonomics
20u00 | Nostalgia de la Luz
19u30 | You Don’t Like The Truth

KINEPOLIS

20u30 | Catfish

HET DEPOT
MUSEUM M
STUK

22u00 | Stand van de Sterren
21u45 | Plug & Pray

19u45 | Lemmy
17u30 | Automorphosis

20u00 | The Woodmans

14u00 - 21u00 | EXPO: BLACK AUDIO FILM COLLECTIVE | dagelijks gratis te bezoeken

22u00 | Separado!

