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vr 1 20:30 SCHAPENHELD

za 2 20:30 MINDING THE GAP

zo 3 16:00 SCHAPENHELD

zo 3 20.30 CONTINUER

ma 4 20:30 MINDING THE GAP

di 5 20.30 CONTINUER

wo 6 20.30 MINDING THE GAP

do 7 20.30 CAPHARNAÜM

vr 8 20.30 SIR

za 9 20.30 CAPHARNAÜM

zo 10 15:00 SCHAPENHELD

zo 10 20.30 MINDING THE GAP 

ma  11 20.30 CONTINUER

di 12 20.30 CAPHARNAÜM

wo 13 20.30 CONTINUER

do 14 20.30 ANOTHER DAY OF LIFE

vr 15 20.30 CAPHARNAÜM 

za 16 20.30 DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

zo 17 16:00 CAPHARNAÜM 

zo 17 20.30 ANOTHER DAY OF LIFE

ma 18 20.30 DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

di 19 20.00 YOMEDDINNE

wo 20 20.30 DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

do 21 20.30 BUDDY

vr 22 20.30 NO DATE, NO SIGNATURE 

za 23 20.30 DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

zo 24 16:00 BUDDY

zo 24 20.30 ANOTHER DAY OF LIFE

ma 25 20.30 NO DATE, NO SIGNATURE

di 26 20.30 DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

wo  27 20.30 BUDDY

do 28 20.30 ANOTHER DAY OF LIFE

vr 29 20.30 EIGHTH GRADE

za 30 20.30 NO DATE, NO SIGNATURE

zo 31 16:00 BUDDY 

zo 31 20.30 EIGHTH GRADE

MAART

Een indrukwekkende verfilming van Kapuscinski’s beroemde 
boek, waarin we mee worden genomen in het idealisme van de 
onafhankelijkheidstrijd in Angola. Wanneer hij aankomt in Angola, 
een van de laatste Afrikaanse kolonies die onafhankelijk gaat 
worden, staat het land op springen. De Portugezen vertrekken 
en er breekt een felle strijd uit. Kapuscinski besluit om als enige 
buitenlandse journalist naar het front te trekken. Another day of 
life is de verfilming van deze persoonlijk zwaarste tocht. n Door 
de prachtige animatie, maken we niet alleen de gebeurtenissen 
mee, maar ervaren ze in magisch realistische stijl. In combinatie met 
hedendaagse documentaire beelden van de hoofdpersonages die 
nu nog leven, krijgt de film een enorme emotionele kracht. De film 
won dan ook de European Film Award voor de beste animatiefilm 
van het jaar. 

Gescheiden moeder Sybille kijkt machteloos toe terwijl haar 
tienerzoon Samuel de ene verkeerde beslissing na de ander neemt. 
Ondertussen worstelt ze met haar eigen problemen. In de hoop 
beide levens een positieve wending te kunnen geven, besluit ze 
haar zoon enkele maanden mee te nemen op reis door Kirgizië. 
Samen met hun twee paarden trekken ze de bergen in waar ze 
geconfronteerd worden met de indrukwekkende natuur, de lokale 
bevolking en hun eigen kwetsbare relatie. Continuer (naar een 
roman van Laurent Mauvignier) is een zorgvuldig uitgewerkt portret 
van een moeder-zoonrelatie. De ruwe en eenzame, maar tegelijk 
ook prachtige landschappen staan beeld voor de relatie. Er gaat 
zowel dreiging als troost van uit. n De Waalse regisseur Lafosse 
zocht de setting van een Western voor dit nieuwe familiedrama 
van zijn hand. Eerder maakte hij b.v. L’économie du couple (2016).

Waargebeurd verhaal. Het is 1956 en tijdens een bezoek aan een 
bioscoop in West Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren Theo en 
Kurt schokkende beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. 
Terug in Stalinstadt (nu Eissenhüttenstadt) willen ze een gebaar 
maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers en tijdens een les 
houden ze allen een minuut stilte. Dit veroorzaakt flink wat onrust 
en als dit ter ore komt van het ministerie van Onderwijs wordt het 
als een contrarevolutionaire daad beschouwd met verstrekkende 
gevolgen voor de scholieren. n De bekroonde regisseur en 
scriptschrijver Lars Kraume (winnaar German Film Award in 2016 
voor de politieke thriller Der Staat gegen Fritz Bauer) verzamelde 
voor Das Schweigende Klassenzimmer een indrukwekkende cast. 
De film kreeg zijn wereldwijde premiere op het Filmfestival Berlijn 
in het Gala programma. De auteur van het boek is in april 2018 op 
79-jarige leeftijd overleden. 

Hartverwarmende roadmovie over de 
avontuurlijke reis van voormalig lepra 
patiënt Beshay. Als zeer jong kind werd 
Beshay door zijn vader achtergelaten in 
een leprakolonie, midden in de woestijn van Egypte, om nooit meer 
terug te keren. Wanneer zijn vrouw plotseling overlijdt, beslist hij 
om op zoek te gaan naar zijn familie. Samen met een weesjongetje 
uit een nabijgelegen weeshuis en een ezeltje begint hij aan een 
avontuurlijke reis door de woestijn. Dit is nog geen makkelijke 
opgaaf: het ezeltje kan de reis nauwelijks volhouden en Beshay’s 
uiterlijk schrikt veel mensen af. Toch blijven Beshay en Obama 
positief: ze helpen elkaar door tegenslagen heen en ontdekken 
hoe ze met een goede dosis hoop, trots en vertrouwen. n Deze 
film draaien we in met Amnesty Wageningen, die ook een inleiding 
verzorgt. LET OP: Aanvang is 20:00 uur  
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Lars Kraume 
Duitsland

2018
Duits
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111 min

Abu Bakr Shawky 
Egypte

2018
Arabisch
NL ond.
97 min
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SIR ANOTHER DAY OF LIFE
Rohena Gera

India
2018

Engels
NL ond.
99 min

Raúl de la Fuente, 
Damian Nenow

Polen, Spanje 
2018

Engels, NL ond.
85 min

Bo Burnham
Verenigde Staten

2018
Engels

NL ond.
93 min
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Vahid Jalilvand

Iran
2017
Faris

NL ond. 
104 min

Joachim Lafosse
Frankrijk

2018
Frans

NL ond.
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YOMEDDINE
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di 19

De jonge weduwe Ratna werkt als 
huishoudster bij Ashwin, een zoon 
van een rijke familie uit Mumbai. Op 
het eerste gezicht lijkt het leven van 
Ashwin perfect, maar al snel blijkt dat 
hij niet het leven leidt dat hij zelf zou 
willen. De koppige Ratna laat zich daarentegen niet weerhouden 
door haar achtergrond en omgeving. Ze blijft hopen en hard werken 
voor een betere toekomst. Terwijl hun werelden samenkomen en 
de aantrekkingskracht tussen de twee overduidelijk is, lijkt een 
gelijkwaardig leven samen echter niet tot de mogelijkheden te 
behoren. n Gera werd geboren in India en studeerde film in de 
Verenigde Staten. Gera maakt in de film Sir een zeer onderhoudend 
drama over ongelijkheid en strijd voor zelfstandigheid. 

do 14
zo  17
zo 24
do 28

Een doorgaans strikte lijkschouwer treft in het mortuarium het 
lichaam aan van een bekende. Zijn collega heeft de doodsoorzaak 
al vastgesteld, maar hij weet een mogelijke andere verklaring. Maar 
die waarheid openbaren, zou betekenen dat hij persoonlijk bij de 
zaak betrokken raakt. Bovendien zou het voor de betrokkenen 
onrechtvaardige gevolgen kunnen hebben. n In No Date, No 
Signature hanteert Jalilvand een uitgebleekt kleurenpalet, laat zijn 
naturalistisch acterende hoofdrolspelers de ruimte en bouwt, met 
steeds nieuwe verwikkelingen, de spanning gestaag op. De film 
No Date, No Signature won meerdere prijzen, waaronder die voor 
Beste Regisseur en Beste Acteur tijdens het 74ste filmfestival van 
Venetië.

 

Eighth Grade is een ode aan de onuitputtelijke teen spirit en het 
regiedebuut van de jonge comedian Bo Burnham. De dertienjarige 
Kayla (Elsie Fisher) wordt gevolgd in haar laatste schooljaar voor ze 
naar High School gaat. In haar vlogs, die door niemand bekeken 
worden, geeft ze vastberaden adviezen over volwassen worden en 
hoe je dat een beetje zelfverzekerd kunt doen. In het echte leven 
staat ze echter aan de zijlijn en vindt maar moeilijk aansluiting bij 
haar leeftijdgenoten, laat staan de jongen op wie ze verliefd is. 
Kayla wil niets liever dan zichzelf zijn. Ze navigeert langs pijnlijke 
zwemfeestjes, een vader die er helemaal niks van begrijpt, populaire 
pestkoppen en ongewenste avances. n Na de première tijdens het 
Sundance Film Festival, waar Eighth Grade de publieksprijs won, 
veroverde Kayla de harten van de bezoekers met haar naïviteit, 
kwetsbaarheid en onhandigheid die soms ongemakkelijk is om naar 
te kijken, maar waar je al helemaal niet van wilt wegkijken.

In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor de rechter. 
Rechter: “Waarom klaag je je ouders aan?” Zain: “Omdat ze me 
op de wereld hebben gezet.” De nieuwe film van regisseur Nadine 
Labaki is een indringend portret over ouderschap en overleven in 
de armste wijken van Libanon, verteld door de ogen van een kind. 
Zain slijt zijn dagen in de straten van Beiroet. Als oudste kind van 
het gezin moet hij helpen zijn familie te onderhouden. Wanneer 
zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan de eigenaar van de buurtwinkel, 
besluit Zain weg te lopen van huis. Dit leidt tot een ongelooflijke 
roadtrip, met nieuwe vriendschappen en allesbeslissende keuzes. 
n Capharnaüm is genomineerd voor een Golden Globe Beste 
Buitenlandse Film, winnaar van de Jury Prijs op het Filmfestival van 
Cannes en de Publieksfavoriet op het IFFR. De cast bestaat veelal 
uit amateuracteurs en met name Zain Al Rafeea wordt geprezen om 
zijn sterke acteerprestaties. 
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vr 29
zo  31

De beschrijvingen van Schapenheld en Minding the Gap 
vind je in de folder van Februari. De films No Date, No Sig-
nature en Eighth Grade draaien in April ook nog.

Nadine Labaki
Libanon, 

2018
Arabisch/Amhaars

NL ond.
121 min

BUDDY

do 21
zo  24
wo 27
zo 31

Heddy Honigmann
Nederland

2018
Nederlands

86 min

In Buddy vertelt Heddy Honigmann het verhaal van zes bijzondere 
honden die onmisbaar zijn voor hun eigenaars. Ze zijn speciaal 
opgeleid om hen te helpen in het leven dat niet altijd makkelijk 
is. Dankzij de ongelooflijke vaardigheden van hun honden zijn zij 
echter zo onafhankelijk als mogelijk.  Utah is een onvoorwaardelijke 
vriend voor de autistische jongen Zeb. Ze wijst hem nooit af, zoals de 
kinderen in de buurt wel hebben gedaan. Hans vertrouwt volledig 
op zijn grote liefde, geleidehond Missy. En de rebelse Annebel 
gaat nergens heen zonder Kay, haar kameraad en ‘verpleger’ die 
over haar waakt als de pijn overweldigend wordt. Makker is al 
met pensioen. Jarenlang bracht hij de blinde, koppige Edith overal 
naartoe. Nu zijn ze allebei oud, maar nog steeds onafscheidelijk. n 
Buddy is een ode aan de vechtlust van de hoofdpersonen en een 
liefdesportret van de diepe band tussen mens en hond.  


