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BESTE JENEVER 2016

BESTE GIN

Rutte Distilleerderij kan met trots mededelen dat Rutte Celery Gin 
and Rutte Old Simon Genever zijn benoemd als de beste gin 
en jenever in de “Best New Spirit or Cocktail Ingredient” 
categorie tijdens de Annual Spirited Award 2016. De prijs-
uitreiking vond plaats op zaterdagavond als onderdeel van  
de internationale branche bijeenkomst “Tales of the Cocktail”  
in New Orleans. De International Spirited Awards is een van  
belangrijkste prijzen in de branche ter wereld, waar bartenders  
en branche experts jaarlijks hun stem uitbrengen voor de 
beste cocktail spirits, venues, bartenders and cocktailliteratuur.www.rutte.com

GENIET, MAAR DRINK MET MATE
GEEN 18, geen alcohol

BEST NEW SPIRIT
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Het twaalfde gratis SuikerZoet Film
festival is gevarieerder dan ooit. Behal
ve een breed scala aan films zijn er op
tredens in de Havenkerk, Grote Kerk 
en Monopole voor aanvang van de 
films. Er is een afterparty op zaterdag
avond met dj’s en vj’s die video’s 
draaien op een scherm van meer dan 
tien meter breed. Deze afterparty is 
van 22.30 tot 02.00 u ‘s nachts in de 
Havenkerk.

Het Wennekerpand wordt omgeto
verd tot een episch centrum waar 

acteurs en regisseurs hun opwachting 
maken om de pers en bezoekers te 
woord te staan. Naast de gewone sui
kerzoete filmroute is er ook een ‘roze’ 
agenda en een speciale kinderroute die 
op vrijdagavond om zeven uur in de  
Havenkerk wordt geopend met de film 
De GVR (Grote Vriendelijke Reus) naar 
het boek van Roald Dahl. 

Gele Loperavond
Op donderdagavond 17 november vindt 
in de Havenkerk de aftrap plaats van 
het SuikerZoet FilmFestival met de Gele 
Loperavond als feestelijke opening 
i.s.m. met S’DAM. Er is een live optre
den van de meidengroep Caffeine en 
hoogtepunt van de avond is de uitrei
king van de Zilveren Traan voor de  
beste korte film. De winnende film zal 
worden vertoond voorafgaand aan de 
speelfilm Florence Foster Jenkins met  
in de hoofdrol Meryl Streep die een 
operazangeres speelt die geen toon kon 
houden. 
Traditioneel wordt de winnende film 
voor de Gouden Traan op zondag
middag bekendgemaakt.

De Kleine Ambassade
Voor de kinderen heeft de ANBI 
stichting De Kleine Ambassade iets  
speciaals in petto zoals workshops hoe 
een film te maken zowel voor als achter 
de camera. Laat je meeslepen door de 
muzikale verhaalvoorstelling over Otje 
van Anne Rats. 

Mooiste en unieke locaties
De gemeente Schiedam en sponsoren 
staan pal achter dit schitterende Suiker
Zoet FilmFestival, een evenement waar 
Schiedam trots op mag zijn. Zij maken 
het mogelijk om minstens tienduizend 
filmliefhebbers uit Schiedam en verre 
omstreken naar het historisch centrum 
van Schiedam te krijgen waar de films 
op de mooiste en unieke locaties wor
den vertoond.  
Zie verderop in de krant beschrijvingen 
van de locaties dit jaar. 

Horeca
De horeca is natuurlijk ook blij met het 
SuikerZoet FilmFestival en zal zich van 
zijn beste kant laten zien om de klant in 
de watten te leggen. FunKey Events is 
dit jaar medeverantwoordelijk voor de 
productie tijdens het festival. Er zal  
een selfiewedstrijd zijn met leuke  
prijzen. Houd voor alles wat er rondom 
het festival gebeurt of wordt georgani
seerd goed de website van SuikerZoet  
FilmFestival, Facebook en Twitter in  
de gaten. 

Vrijwilligers
Het grootste gratis filmfestival van Ne
derland zou niet mogelijk zijn zonder al 
die vrijwilligers die hun  steentje op een 
of andere manier bijdragen. Van bestuur 
tot letterlijk helpende handjes, iedereen 
werkt belangeloos mee vanwege de  
liefde en passie voor de film. Het film
festival is gratis voor iedereen. En dat 
zal ook in de toekomst zo blijven!

Veel plezier op het SuikerZoet Film
Festival, namens de organisatie en  
iedereen die dit festival mogelijk heeft 
gemaakt,

Bert van der Waarde

SUIKER-
ZOETE 
SELFIE-
WEDSTRIJD
Deel je leukste, mooiste, grappigste 

of meest unieke selfie met ons via 
social media en maak  kans op een 
echte Schiedamse prijs.

Voor de beste foodselfie maak je kans 
op twee speciale pittige chocolade
taartjes aangeboden door Argentijnse 
restaurant La Salita, in samenwerking 
met chocoladeatelier De Bonte Koe. 

Met de meest mysterieuze selfie kun je 
een uniek avondje voor twee winnen in 
de geheime speakeasy van Loopuyt, gin 
en tonic.

Stuur de mierzoetste selfie in waarmee 
je een bon kunt winnen bij De Beurs 
voor tweemaal koffie met de allerlek
kerste cheesecake met witte chocola en 
frambozen.

De meest bezopen selfie is goed voor 
twee heerlijke gintonics naar keuze bij 
Lucas Drinkwinkel.

De Fluisterboot geeft twee gratis 
rondvaarten weg voor een selfie op de 
mooiste plek van Schiedam. 

Hoe kun je meedoen?
Like onze facebookpagina:  
www.facebook.com/Suikerzoetfilmfesti
val en plaats je selfie.
Volg ons op twitter @suikerzoetfilm en 
plaats je selfie met @suikerzoetfilm en 
#selfiewedstrijd.
Volg ons op Instagram suikerzoet_film
festival en plaats je selfie met @suiker
zoet_filmfestival en #selfiewedstrijd.
Vermeld wel het thema, waarvoor je 
meedoet, bij je selfie. Stuur je selfie wel 
voor vrijdag 11 november in via boven
staande social mediaaccounts. 

Let op
Alleen als je ons volgt op twitter of 
Instagram of onze facebookpagina hebt 
geliked, kunnen we je persoonlijk op de 
hoogte brengen, als je hebt gewonnen.
Kijk ook naar: www.suikerzoetfestival.
nl/winactie. 

Bekendmaking en uitreiking
Op maandag 14 november maken 
we de winnaars bekend. De prijsuit
reiking vindt plaats op donderdag 17 
november tijdens de het openingsfeest. 
Ook worden tijdens deze avond alle 
ingezonden selfies afwisselend tijdens 
het programma op een groot scherm 
vertoond.

Nieuws
Via social media en deze website in
formeren we je regelmatig over nieuws 
en ontwikkelingen, houd ons dus in de 
gaten!

STOELEN-
CHECKER

De Stoelenchecker is vorig jaar een 
groot succes gebleken. Nooit meer 

voor een gesloten deur staan omdat de 
zaal vol zit, want reserveren kan niet. 
Surf op je mobiel naar de website en 
check of er nog plaats is voor de film 
die je wilt zien. Is de zaal vol dan is er 
vast nog plek voor een andere film die 
niet op je lijstje staat.
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projectleider 
Edwin Spek 

advies 
Rob Roos (Theater aan de Schie)

bestuur 
Maarten Mulder (voorzitter),  
Jan Franken (secretaris),  
Anton Gerla (penningmeester),  
Rob Roos, Kim van Beek, Edwin Spek

programmering 
Edwin Spek, Gerard Sparla,  
Jan Bekkering

techniek 
Filmtechniek (Hans Kooij) (projectie), 
JCSL (Jasper Coolen) (techniek)

coördinatie vrijwilligers 
Kim van Beek, Bianca Alblas,  
Mirjam Bollema, Sophie van de Water

productie 
FunKey (Atrid van der Pelt,  
Teun Noordijk)

marketing/communicatie 
Bob van der Waarde en Saskia Smit 
(marketingcommunicatieplan),  
Anke Vroon, Franka van Eijndhoven, 
Saskia Smit, Ron Weber

redactie festivalkrant en website 
Bert van der Waarde 

Teksten 
Gertjan Vincent, Jan Bekkering,  
Ron Weber, Edwin Spek,  
Bert van der Waarde, Janet van 
Huisstede, De Kleine Ambassade, 

vormgeving festivalkrant  
en ontwerp logo 
Ad van der Kouwe (Manifesta)

drukwerk 
Grafisch Kralingen

website en app 
Dennes Spek, Nick van de Goorbergh

vormgeving 
Edwin Spek

vrijwilligers 
Henny van Galen, Wim Verweij, Maud 
Verweij, Sander Beliën, Karina Weijmer, 
Joke Ho, Gerrie Lucassen, Nelleke van 
Galen, Jacqueline Lansbergen, Cees 
Meijsen, Lilian Naeije, Marijke ter Haar, 
Nikc van de Goorbergh, Sophie van de 
Water, Jolande Bosch, Lex Abas, Sjan 
Grimbergen, Frans Carree, Govert 
Visser, Yvonne Koorengevel, Cees 
Meysen, Tjitske Houkes, Mirjam van 
Harten, Joop Vriezen, Arno Dijkmans, 
Jan Bekkering, Ed van Duuren, Willie 
Hermans, Kees Schilperoort, Joyce 
Middelkoop, Stephanie Vinken, Martha 
Snikkers, Wim Snikkers, Anne Marie 
Keereweer, Maarten van der Meer, 
Deirdre den Hartog, Fleur van de Water, 
Suzy van Ingen, Marc Oudshoff, Marja 
Maliepaard, Arthur Houkes, Sara Mok, 
Bianca Alblas, Lyons club Schiedam, 
Rotary Schiedam de Veste 
en vele vrijwilligers van Wenneker 
Cinema.

BESTE FILM-
LIEFHEBBER,

Voor de twaalfde keer alweer tim
meren we met een steeds grotere 

groep enthousiaste vrijwilligers aan de 
weg om het SuikerZoet FilmFestival tot 
een succes te maken. Inmiddels is ons 
festival uitgegroeid naar een volwassen 
evenement met een kleine tienduizend 
bezoekers en een harde kern die elk 
jaar groter wordt. Deze groeiende groep 
waardeert het festival en slaat storm en 
regen in de wind.
Achter de schermen worden we ook 
steeds professioneler omdat de groep 
mensen en ondernemers als vrijwilliger 
toeneemt. Bestuur, communicatieteam, 
vrijwilligers en bedrijven dragen ieder 
hun steentje bij. Dit jaar wordt er 
bijvoorbeeld samengewerkt met Fun
Key om de productie van het festival te 
ondersteunen.
SuikerZoet FilmFestival is na al die 
jaren nu echt aan het verankeren in 
Schiedam en de regio. En dit zie je 
terug in de fijne en gezellige sfeer in 
de stad tijdens de vier dagen dat het 
festival duurt. Ook is het goed om te 
zien dat ook de horeca steeds meer 
profiteert van het festival.
De programmering van het festival 
is natuurlijk weer van hoog en divers 
niveau en er is voor nagenoeg iedereen 
keus genoeg. Met dit jaar meer aan
dacht voor de kinderfilm. Voor kinderen 
bijvoorbeeld zijn er diverse workshops 
en speciale voorstellingen tijdens het 
festival in samenwerking met De Kleine 
Ambassade.
Vorig jaar zijn we een samenwerking 
aangegaan met S’Dam die blijvend is 
in de vorm van promotie van Suiker
Zoet. S’Dam promoot breed Schie
damse evenementen zoals die van ons.  
S’Dam heeft, vorig jaar, tijdens de Gele 
Loperavond in de Havenkerk de nieuwe 
stadsstijl gepresenteerd met de kleuren 
geel en zwart van Schiedam. En zo een 
steentje bijgedragen aan de feestelijke 
opening van het SuikerZoet FilmFestival 
vorig jaar. 
 Dit jaar hebben we gekozen voor 
dezelfde locaties als vorig jaar maar wel 
met een betere kwaliteit van techniek 
en routes omdat daar nog wel iets te 
winnen viel. Het SZFF wordt steeds 
beter en we doen ons uiterste best om 
het iedereen naar de zin te maken.
Rondom het festival is er ook van alles 
te beleven. De bezoeker kan letterlijk 
alle kanten op. Van film tot feest en om
gekeerd. Daarom wens ik iedereen die 
naar het festival komt heel veel plezier!
 

Edwin Spek
projectleider SuikerZoet FilmFestival

Tijdens het festival is er veel live 
muziek te horen voor aanvang van 

de film. Veel singersongwriters laten 
hun beste kant zien. Zij doen niet onder 
voor grote namen als Niels Geusebroek,  
Melanie of Lianne La Havas maar zijn 
nu nog iets minder bekend.

DONDERDAG 
OPENING IN DE 
HAVENKERK:
Caffeine, een meidengroep zoals je 
die nog niet eerder hebt gezien. Luna, 
Nienke en Meike zingen, spelen en 
schrijven muziek, met invloeden van 
folk, singersongwriter, pop en zelfs 
klassiek! Nu ongeveer drie jaar samen 
zijn de meiden niet meer te stoppen. 
Ze hopen met hun muziek het publiek 
energie te geven, Caffeine!!

VRIJDAG
OPENING 
KINDERFESTIVAL 
HAVENKERK
Roel Spek, singersongwriter treedt op 
met een repertoire die zowel kinderen 
als ouderen zal aanspreken. Met liedjes 
als ‘Duiveltje’, ‘Beter laat dan nooit’ 
en ‘Als ik jou niet had’ spreekt hij een 
breed publiek aan. Voor aanvang van 
De GVR, tijdens de opening van het 
Kinderfestival.

STEDELIJK 
MUSEUM 
TOONT  
BUITEN  
VIDEOKUNST

Tijdens het SuikerZoet Filmfestival 
presenteert Het Stedelijk Museum 

Schiedam buiten een spectaculair 
overzicht met meer dan dertig werken 
van Geert Mul (1965). Deze pionier 
in de mediakunst was in de jaren ’90 
een van de eerste vj’s van Nederland. 
Hij werkte onder de naam CutUp met 

technopionier Speedy J en stond aan de 
basis van de Rotterdamse technoclub 
The Future. Voor poppodia en grote 
popfestivals als Lowlands maakte hij 
projecties en videoinstallaties
Mul ontwerpt zijn multimediainstal
laties vaak voor een speciale plek. 
Daarbij nodigt hij het publiek uit om 
mee te doen. Voor zijn tentoonstelling 
in Schiedam ontwikkelde hij Smart 
City Art Mystic, een lichtinstallatie 
met historische afbeeldingen van de 
stad. Vanaf het plein voor het museum 
verspreidt het zich enkele honderden 
meters via de Hoogstraat. 
Match Maker Geert Mul in het Stedelijk 

Museum Schiedam van 5 november 

2016 t/m 12 februari 2017.

’t Huis te Poort 20.15 u
Voor liefhebbers van klassieke muziek is 
er optreden van de Japanse klaveciniste 
Noriko Amano. Met fraaie filmbeelden 
op de achtergrond vertolkt zij klave
cimbelwerken uit de barok. Let op: dit 
concert maakt deel uit van de reguliere 
programmering van ’t Huis te Poort en 
is daarom niet gratis toegankelijk. Op 
vertoon van deze krant is de toegang 
€ 7,50.

Monopole 21.15 u
Channah, singer/songwriter heeft in de 
afgelopen tien jaar honderden optre
dens gedaan in o.a. het Concertgebouw, 
Paradiso, festivals, podia, nationale 
radio, televisie en tevens in het buiten
land. Op haar 22e bracht zij haar eerste 
E.P. uit, in 2013 volgde debuutalbum 
‘Syrup & Rain’ en in 2015 verscheen 
E.P. ‘Someone’. Channah schreef liedjes 
met Anouk, Niels Geusebroek, Sandy 
Dane, Dennis Kolen en vele anderen.

Grote Kerk 21.55 u
Isabelle Leyting fantaseert er op los 
schrijft heel persoonlijke liedjes. Dat ligt 
er maar net aan waar ze zin in heeft. 
Haar liedjes zijn klein en simpel.

ZATERDAG
Optredens in Monopole en Havenkerk. 
Tijdens het ter perse gaan van deze 
krant was nog niet bekend wie dat zijn. 

ZONDAG
Monopole 16.00 u
Jessy Yasmeen, een 21jarige singer
songwriter,  is geïnspireerd door Bob 
Dylan, Passenger en Melanie en zijn 
terug te horen in haar liedjes, een 
verrassende mix van folk en country. 
Echtheid en authenticiteit zijn de hoofd
elementen van haar muziek. Er zit geen 
filter tussen haar hart en stem. 

Caffeine

Noriko Amano Channah

OP DE VOORPAGINA:
Een man die Ove heet
Mark de Cloe (foto KikiSusanRigters) 
Tanna
Freeheld
Bird of Prey
De GVR
An
Cafe Society



Dit jaar is het filmaanbod heel breed. 
Hoewel net als andere jaren zijn er 
veel Franse films te zien maar dat 
zou onrecht doen aan al die andere 
prachtige titels uit alle hoeken van de 
wereld. 

BY THE SEA

By the Sea draait om het deprime
rende en zeer dramatisch verblijf 

van Roland (Brad) en Vanessa (Ange
lina) aan de Franse kust in een rustig 
en pittoresk resort in de jaren zeventig. 
Hij is een stevig drinkende Amerikaanse 
schrijver die wanhopig probeert inspira
tie op te doen voor een nieuw boek. Zij 
is een gewezen danseres die kapot gaat 
aan de pillen en het zelfmedelijden. 
Roland zit meestal in het café van Mi
chel (Niels Arestrup) en droomt van een 
simpeler, gelukkiger leven. Ondertussen 
blijft Vanessa de hele dag in haar hotel
kamer zitten huilen op de rand van het 
bed. Vrijen doen ze niet meer. Praten 
ook nauwelijks. 

Dolverliefd
Wanneer ze tijdens hun vakantie in con
tact komen met het pasgetrouwde stel 
Lea en François die in een hotelkamer 
naast hen verblijven worden Roland en 
Vanessa geconfronteerd met hun eigen 
onopgeloste problemen. Lea en François 
zijn dolverliefd op elkaar en dat is door 
de dunne muren goed te horen. 
Vanessa vindt een gat in de muur en 
raakt behoorlijk geobsedeerd als ze 
haar amoureuze buren nu ook kan zien. 
Er lijkt een beetje verandering te komen 
in hun miezerig leven.

Europese cinema
By the Sea is geschreven, geregis
seerd en geproduceerd door Academy 
Award© winnaar Angelina Jolie Pitt. De 
stijl en thema’s zijn geïnspireerd op de 
Europese cinema van de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw. De 
hoofdrollen worden gespeeld door Brad 
Pitt en Angelina Jolie Pitt, ondersteund 
door een internationale cast, waaron
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T der Mélanie Laurent, Melvil Poupaud, 

Niels Arestrup en Richard Bohringer. 
De kans is groot dat het de laatste film 
van ‘Brangela’ (Brad en Angela zal zijn 
omdat de twee uit elkaar gaan. 

CAPTAIN FANTASTIC

In de prachtige bossen in het noord
westen van Amerika heeft Ben (Viggo 

Mortensen) zijn ideale wereld gescha
pen. Een perfecte plek voor zijn zes 
kinderen, ver weg van de hectiek en 
de sociale druk van het hedendaagse 
bestaan. De kinderen studeren en leren 
jagen. Het leven is puur en overzichte
lijk. Tot een dramatische gebeurtenis 
het gezin doet besluiten de confrontatie 
met de buitenwereld aan te gaan. 
Zijn vrouw Leslie is al sinds enige 
tijd opgenomen in een psychiatrische 
inrichting. Ben geeft zijn kinderen 
‘thuisonderwijs’ maar ook het gebruik 
van steekwapens en pijl en boog.  Ze 
leven onder meer van de jacht, maar 
plegen als ze onderweg zijn met hun 
bus ook wel winkeldiefstal. Op een dag 
krijgt het leven van gezin een dramati
sche wending.

CAROL

New York, begin jaren ‘50. The
rese Belivet (Rooney Mara) , een 

meisje van in de twintig, werkt in een 
warenhuis in Manhattan en droomt 
van een meer vervullend leven als ze 
Carol Aird (Cate Blanchett) ontmoet, 
een verleidelijke vrouw die gevangen zit 
in een mislukt huwelijk. De vonk slaat 
onmiddellijk over en als de onschuld 
van hun eerste ontmoeting vervaagt, 
wordt hun verbondenheid dieper. 
Wanneer Carols verhouding met The
rese aan het licht komt, neemt Carols 
echtgenoot wraak door haar geschikt
heid als moeder aan te vechten. Carol 
en Therese voelen zich gedwongen de 
situatie te ontvluchten en ondernemen 
een spontane reis door Amerika. Een 
onverwachte gebeurtenis gooit hun 
beider levens overhoop.
Carol is gebaseerd op de bestseller van 
Patricia Highsmith uit 1952 en geeft 
een levensecht beeld van de overgangs
periode van de jaren ‘50, kort na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Amerika werd gekenmerkt door gevoe
lens van zowel paranoia als optimisme. 
Een tijd waarin vele stemmen van 
verandering begonnen te klinken.
Actrice Cate Blanchett, die de rol van 
Carol Aird vertolkt, was getroffen door 
de emotionele kracht van het verhaal 
en begreep hoe gewaagd het boek 
was voor de periode waarin het was 
geschreven. De film is geregisseerd door 
Todd Haynes.

THE IDOL

Mohammed Assaf, als kind gespeeld 
door Qais Attallah en op oudere 

leeftijd door Tawfeek Barhom  is van 
jongs af aan samen met zijn zusje 
volledig in de ban van muziek. Terwijl 
hij als kind voor het entertainment 
tijdens huwelijksfeesten zorgde, heeft 
de inmiddels 25jarige Assaf andere 
muzikale ambities. Hij wil meedoen aan 
de tvtalentenjacht ‘Arab Idol’, waarvoor 
hij vanuit de Gazastrook een gevaarlijke 
reis naar Egypte zal moeten afleggen. 
Zonder paspoort, in het geheim de 
grens passerend en zonder uitnodiging 
voor zelfs maar een auditie, neemt hij 
het risico en met succes. 
In 2013 bezorgt hij zijn thuisland 
een zeldzame overwinningsroes met 
het officieuze Palestijnse volkslied 
‘Ali alKeffiyeh’ en is het jonge talent 
verantwoordelijk voor een uniek, be
vrijdend moment van nationale trots in 
Palestina. Mohammed Assaf wordt als 
kind gespeeld door Qais Attallah en als 
volwassene door Tawfeek Barhom.
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15)

By the Sea

Captain Fantastic

The Idol
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“De Mannenhartenfilms zijn echt 
heel iets anders dan ik gewend 

was”, zegt de Cloe, “Het zijn commerci
ele publieksfilms en dat genre heeft zo 
zijn eigen wetten. Het leek een beetje 
alsof ik stage liep in het buitenland, zo 
sterk verschilde het van mijn vorige 
werk. Mannenharten 1 was eigenlijk 
een remake van een Duitse film: Män-
nerherzen en het grappige is, dat ze 
daarna in België weer een remake van 
de Nederlandse versie hebben gemaakt. 
Het was een heel leerzaam proces om 
een film voor een groot publiek te ma
ken en je bent natuurlijk heel blij als 
dat dan ook lukt . Een film maken doe 
je met z’n allen: het is belangrijk een 
vertrouwenssfeer te creëren waarin ook 
de cameramensen, de setdesigner en 
de acteurs met hun eigen ideeën ko
men, daar ben ik ze ook dankbaar voor. 
De eindverantwoordelijkheid ligt natuur
lijk bij mij,  maar het resultaat komt 
echt niet allemaal uit mijn eigen hoge 
hoed.”
Na het succes van Mannenharten 1 
kon een vervolg bijna niet uitblijven. 
Met dezelfde personages, neergezet 
door een topcast met o.a. Jeroen  
Spitzenberger, Barry Atsma, Daan 
Schuurmans, Katja Herbers en Hade
wych Minis, borduurt deel 2 voort op 
de moeizame liefdesrelaties uit het eer
ste deel. Hoewel er qua script wat meer 
ruimte voor eigen invulling was, blijft 
het scenario toch keurig binnen de lijn
tjes van het genre:
“Je kunt er ook niet teveel aan sleute
len”, legt de Cloe uit: “Je wilt niet dat 
het publiek afhaakt. Als je er een ande
re draai aan geeft, maak je eigenlijk een 
film voor een ander publiek. Je kunt 
zo’n film bijvoorbeeld niet ineens in 
zwartwit gaan draaien, het moet alle
maal wel kloppen binnen de grenzen 
van het genre. Toch zitten er wel wat 
dingen in die mijn handtekening verra
den, bijvoorbeeld de verhaallijn van 

Net als Mannenharten deel 1 is deze 
film geregisseerd door Mark de Cloe. 

Er is veel veranderd in de levens van de 
helden uit Mannenharten. En net als in 
die eerste film blijkt in deel 2 de liefde 
weer allesbehalve een sprookje. Zo drijft 
de baby van Wouter (Jeroen Spitzen
berger) en Nicole (Katja Herbers) hen 
vooral uit elkaar. Als aanstormend kin
derboekenschrijfster heeft Nicole vooral 
oog voor haar eigen werk en anders 
wel voor haar aantrekkelijke uitgever. 
Met als gevolg dat een verwaarloosde 
Wouter zich nog één keer onbezon nen 
in het uitgaansleven stort. Dat doet 
hij samen met beste vriend Tim (Daan 
Schuurmans), die net terug is van zijn 
wereldreis en besloten heeft een tijdje 
single te blijven. 
Het blijkt gemakkelijker gezegd dan 
gedaan wanneer plots yogalerares 
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Maria (Liliana de Vries) weer opduikt. 
Dennis (Barry Atsma) valt als een blok 
voor het nieuwste zangtalent van zijn 
platenlabel, maar deze Remy (Maartje 
van de Wetering) laat zich niet zo mak
kelijk veroveren. Gelukkig vindt hij een 
luisterend oor bij zijn jeugdliefde Mela
nie (Jelka van Houten). En onhandige 
Niels (Fabian Jansen) besluit het na 
een dramatisch verlopen versiercursus 
maar eens over een heel andere boeg te 
gooien: hij wordt stoer! 
Het nieuwste Mannenhart dat gebroken 
dreigt te worden is dat van de romanti
sche Younes (Mingus Dagelet). Hij zet 
alle middelen in om het meisje waar hij 
één onvergetelijke nacht mee beleefde 
terug te vinden. Kortom: de zoektocht 
naar liefde blijkt nog steeds een hin
dernisbaan. Maar de hoofdprijs aan de 
finish maakt alles goed. 

HET DRAAIT OM LIEFDE

Na zijn studie aan de Rietveld  
Academie en aan het Maurits  

Binger Instituut in Amsterdam heeft 
Mark zich vooral gericht op één onder
werp: liefde.  Een onuitputtelijke bron 
van inspiratie zoals blijkt uit zijn oeuvre 
tot nu toe. Korte films, Televisieseries, 
documentaires en natuurlijk ook speel
films van zijn hand vielen in de prijzen. 
Met zijn RomComs Mannenharten wist 
hij een groot publiek te bereiken. Hij 
ontving diverse prijzen met zijn oeuvre. 
In het interview met Gertjan Vincent 
komt dit onderwerp ruimschoots aan de 
orde. Mark de Cloe is nog lang niet 
klaar. 

Mingus (Dagelet), die hardnekkig op 
zoek gaat naar het meisje dat hij maar 
één avond heeft ontmoet. Je gaat wat 
meer mee in zijn gedachten . Hij blijft 

als een echte Don Quichot in de Ware 
Liefde geloven. Ik vond het een leuk  
gegeven dat je elkaar één nacht ziet en 
elkaar vervolgens weer kwijtraakt, het 

lijkt een beetje op de Boy meets girl 
stories die ik voor de tv gemaakt heb.”
Ondanks het succes van zijn romcoms, 
is de Cloe niet van plan om de rest van 
zijn leven alleen nog maar feelgood mo
vies te maken: “Ik ben blij dat ik het ge
daan heb, want met zo’n cast van goe
de acteurs hebben we het Nederlandse 
publiek toch enthousiast gemaakt voor 
producten van eigen bodem. Dat was 
zo’n 15 jaar geleden wel anders. Dank
zij dit soort feelgood movies zit de Ne
derlandse film weer in de lift.  Toch wil 
ik als regisseur  liever de andere moge
lijkheden nog verder onderzoeken. Mo
menteel ben ik bezig met de montage 
van Silk Road, een avondvullende tv
film over het Deep Web, zeg maar de 
onderwereld van het internet, een soort 
marktplaats voor wapens en drugs.  
Het wordt heel spannend met een aan
tal jonge acteurs en het voorlopige eind
resultaat vervult me met trots. Natuur
lijk krijg ik nu meer aanbiedingen voor 
romantische komedies, maar een  
Mannenharten 3 zit er wat mij betreft 
niet in. 

Gertjan Vincent
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De romantische komedie, de feelgood movie bij uitstek, is aan een opmerkelijke opmars bezig. Met films als Mannenharten 
1 (2013) en Mannenharten 2 (2015) over de amoureuze perikelen van een zestal mannen in de grote stad, wist de Cloe de 
afgelopen jaren bijna een miljoen kijkers naar de bioscoop te lokken. Hij onderscheidde zich al eerder  als regisseur van be
kroonde jeugdfilms zoals De sterkste man van Nederland en Rabarber, korte televisiefilms als  Boy meets girl stories en thea
ter en boekverfilmingen als Valse Wals (2005) en Het leven uit een dag (2009)
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JENKINS ZONG GEEN 
TOONTJE LAGER

De film Florence Foster Jenkins, 
een rol die gespeeld wordt door 

Meryl Streep, vertelt het waargebeurde 
verhaal van de gelijknamige legendari
sche New Yorkse erfgename en socialite 
die er alles aan deed om haar droom, 
een grote zangeres worden, uit te laten 
komen. De stem die ze in haar hoofd 
hoorde was prachtig, maar voor ande
ren klonk haar gezang vreselijk vals. 
Haar echtgenoot en manager, St. Clair 
Bayfield, een aristocratische Engelse 
acteur, was vastbesloten om zijn ge
liefde Florence tegen de waarheid te 
beschermen. Wanneer Florence besluit 
een openbaar concert in Carnegie Hall 
te geven, komt hij voor de grootste 
uitdaging van zijn leven te staan. 

Talent
Uit Jenkins’ opnames blijkt dat zij wei
nig gevoel voor ritme en toonhoogte had 
en dat zij nauwelijks in staat was om 
een noot vast te houden. Je kunt horen 
dat haar begeleider zich aanpaste aan 
haar ritmische fouten en de variaties in 
haar tempo. Toch werd zij enorm popu
lair omdat zij deed wat zij wilde. Haar 
publiek waardeerde haar waarschijnlijk 
meer om het amusement dat zij hen 
schonk dan om haar muzikale talent. 
Critici beschreven haar werk vaak op 
een dubbelzinnige wijze die waarschijn
lijk onbedoeld de nieuwsgierigheid van 
het publiek aanwakkerde. 

Grootheid
Ondanks haar gebrek aan talent, was 
Jenkins heilig overtuigd van haar 
grootheid en vergeleek zichzelf met 
vermaarde sopranen als Frieda Hempel 
en Luisa Tetrazzini. Zij verwierp het 
hoongelach dat vaak uit het publiek 
opsteeg tijdens haar optredens, net 
zoals als dat van haar rivalen met als 
conclusie ‘professionele jaloezie’. Zij 
was zich zeer bewust van de kritieken, 
maar zei; ‘Mensen mogen zeggen dat 
ik niet kan zingen, maar niemand kan 
zeggen dat ik niet heb gezongen’.  Zij 
deed wat zij deed en zong echt geen 
toontje lager.

ACTRICE VAN EEN  
BUITENCATEGORIE

De documentaire Ik wil gelukkig zijn 
over Fien de la Mar (18981965) 

laat zien dat zij een uitzonderlijke ac
trice was. Ze trad op in revues en caba
rets, maar speelde ook grote dramati
sche rollen. Ze kon zich zonder reserves 
in een rol blootgeven en een personage 
daarmee ongekend reliëf geven. Ze had 
lak aan het onderscheid tussen hoge en 
lage kunst, en kon in allebei excelleren. 
Ook in andere opzichten was ze ongrijp
baar en liet ze zich niet in een hokje 
stoppen. Ze leek niet geïnteresseerd in 
politiek en de wereld om haar heen, 
maar weigerde in de oorlog zich voor 
de Kultuurkamer aan te melden. Ze had 
intense amoureuze affaires, maar Piet 
Grossouw bleef de belangrijkste man in 
haar leven. In 1947 kwam haar grote 
droom, een eigen theater, uit: het De 
La Mar Theater. Ze was daar in de ene 
na de andere productie te zien. Maar 
na drie jaar ging het theater al weer 
failliet. Ze kon daarna geen plek meer 
in de toneelwereld vinden. Haar man, 
Piet Grossouw, die een rustpunt was in 
haar turbulente leven, stierf in 1957. In 
1965 pleegde ze zelfmoord. 
Fien de la Mar was iemand die zo veel 
talenten had, maar niet goed wist hoe 
die te hanteren. Het had eigenlijk over 
drie levens verdeeld moeten worden 
om tot volle ontwikkeling te komen. 
Het was een mateloosheid die haar 
tenslotte fataal werd. 
Er is veel beeldmateriaal van haar 
bewaard gebleven. Haar hele leven lang 
zijn er foto’s van haar gemaakt, vanaf 
toen ze een baby was tot vlak voor haar 

dood. Tussen 1934 en 1940 speelde 
ze in negen films. De film roept middels 
filmfragmenten en foto’s een beeld op 
van de magie van haar spel, de euforie 
en de wanhoop in haar leven. In de 
soundtrack wordt een spel gespeeld 
met het geluid van haar filmscènes 
en quotes uit interviews over haar. De 
documentaire Ik wil gelukkig zijn is ge
maakt door Annette Apon. De Hoofdrol 
is weggelegd voor Johanna ter Steege.

MARIA MERCEDES 
CROY IS HAAR ROL

Aan de voet van een enorme vul
kaan, de Ixcanul, waar de film naar 

genoemd is, woont de 17jarige Maria 
samen met haar ouders. Zij behoren tot 
een kleine Mayagemeenschap die leeft 
van de koffieteelt. Maria staat op het 
punt uitgehuwelijkt te worden aan Igna
cio, de voorman op de plantage, maar 
heimelijk verlangt ze naar koffieplukker 
Pepe. Want hij droomt, net als zij, van 
een leven elders. Wil zij vooral naar 
de stad, hij heeft zijn blik op Amerika 
gericht dat immers ‘aan de ander kant 
van de vulkaan’ ligt. 
Voor een Maya is het echter moeilijk 
om toegang te krijgen tot de moderne 
wereld. Als Maria zwanger raakt en er 
complicaties optreden, moet ze naar 
de stad voor medische zorg. De wereld 
waar Maria van droomde redt haar 
leven, maar tegen welke prijs?
Regisseur Jayro Bustamante, die zelf 
in deze streek is opgegroeid, wilde met 
Ixcanul een stem geven aan een bevol
kingsgroep die zich in alle opzichten 
in de marge van de Guatemalteekse 
samenleving bevindt. Hij doet dat met 
nonprofessionele acteurs, allen beho
rend tot een Mayagemeenschap, én 
in een visueel overdonderende stijl. De 
film werd op het filmfestival van Berlijn 
2015 bekroond met de prestigieuze Zil
veren Beer Alfred Bauer Prijs terwijl de 
rollen door onervaren acteurs als Maria 
Mercedes Croy werden gespeeld.

SOCIAAL GEÏSOLEERD 
OUD VROUWTJE

Een boeiend verhaal over eenzaam
heid dat de kern is van deze film. 

Het is een waargebeurd verhaal over 
een sociaal geïsoleerd oud vrouwtje, 
miss Shepherd, een rol die prachtig 
gespeeld wordt door Maggie Smith. 
Zij leeft in een verwaarloosd busje dat 
vijftien jaar lang geparkeerd stond op de 
oprit van de Engelse schrijver en toneel
speler Alan Bennett, die zijn ervaringen 
eerder al vertaald heeft naar een boek 
en een theaterstuk. 
Het verhaal gaat voornamelijk om  
mensen in de kleine samenleving om 
hen heen en de manier waarop zij 
reageren op een persoon zoals Miss 
Shepherd. Alsof haar problemen en 
voorkomen besmettelijk zijn. Deze 
emotionele onderbuikgevoelens gaan 
gepaard met Engelse subtiele humor 
en is nergens overdreven. ‘The Lady in 
the Van’ is een knusse film met humor 
en een sprankeltje bitterzoetigheid. 
Ondersteund door een interessante 
protagonist in de schrijver en zijn denk
beeldige alter ego en sterke dialogen 
geschreven door de echte Alan Bennett. 
Maar wat het echt de moeite waard 
maakt, is de betoverende Maggie Smith 
als het vrouwelijke titelpersonage. 
De film is geregisseerd door Nicholas 
Hytner. Maggie Smith heeft haar sporen 
verdiend in talloze films waaronder die 
van Harry Potter.
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15)
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Florence Foster Jenkins

Ik wil gelukkig zijn
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18 t/m 20 november
Mis het niet!!

Het is feest! Dit jaar is er voor het 
eerst een kinderprogramma tijdens 
het SuikerZoet Filmfestival. En wat 
voor één! Bekijk gratis de allerbeste 
kinderfilms op bijzondere plekken, voel je een echte VIP 
tijdens de feestelijke opening, doe auditie voor de allernieuwste Klassefilm 
of doe mee aan heel veel verschillende workshops en activiteiten. 

Openingsfeest + De GVR
18:30 uur Havenkerk 
Een jong meisje wordt door een reus, 
beter bekend als de Grote Vriendelijke 
Reus, geïntroduceerd in de wondere 
wereld van Reuzenland.

Klassefilm workshops & activiteiten
11:00 tot 17:00 uur    Wennekerpand
(doorlopend programma)

Audities Speel mee in een echte 
Schiedamse speelfilm
Workshop 'Maak je eigen 
stopmotionfilm' 
Aan de slag in de Klassefilmstudio.
Green screen Welk decor kies jij?
Photo booth Laat je fotograferen als 
filmster.
Studio PLU!S Ben jij te zien in de 
volgende uitzending?
Vertoning Klassefilm 
stopmotionfilmpjes Gemaakt door 
kinderen van Schiedamse basisscholen. 

Reis naar het Noorden
11:00 uur  St. Joris Doele 
Hoe een Russisch meisje een 
ontdekkingsreiziger wordt.

Woezel en Pip 
Op zoek naar de Sloddervos 
11:30 uur  Korenbeurs 1   
Woezel & Pip en hun vriendjes gaan in dit 
spannende avontuur op zoek naar een 
gevaarlijke indringer.

De Club van Sinterklaas & Geblaf 
op de pakjesboot 
12:15 uur  
Wenneker Cinema (grote zaal)    
Lukt het Sinterklaas en zijn pieten ook dit 
jaar weer om pakjesavond te redden?

Lola op de Erwt 
13:45 uur Korenbeurs 1  
Een hartverwarmend en fantasierijk 
verhaal over de kleine Lola die net even 
anders is dan anderen.

Felix 
13:50 uur Monopole   
De dertienjarige Felix uit Kaapstad droomt 
ervan om saxofonist te worden, maar zijn 
moeder wil daar niets over horen. 

Kidnep 
15:45 uur  Korenbeurs 1  
Als de rijke Bo wordt ontvoerd komt zijn 
wereld op z'n kop te staan.

Young Wrestlers  
14:00 uur  Wenneker Cinema (grote zaal) 
28 Jongens op de worstelacademie van 
Amasya dromen ervan om worstel-
kampioen te worden.

Annie M.G. Schmidt activiteiten
10:00 - 17:00 uur (doorlopend) 
De Korenbeurs
Allerlei toffe activiteiten die allemaal iets te 
maken hebben met de bekende schrijfster 
Annie M.G. Schmidt.

Casper en Emma - Beste vriendjes
12:00 uur  St. Joris Doele  
Casper gaat voor het eerst naar school, 
superspannend. Gelukkig ontmoet hij 
daar Emma. Vanaf het allereerste 
moment zijn ze de beste vrienden.

Abeltje
12:00 uur  Korenbeurs 1 
Wat er gebeurt als je op het groene knopje 
van de lift drukt? Dat geloof je nooit!

Roald Dahl's Esio Trot 
14:30 uur Monopole    
Hoe een toverspreuk schildpadden laat 
groeien (of toch niet?)

Mother I love you 
15:15 uur  Korenbeurs 2 
Raimond komt in de problemen op school, 
maar wil niet dat zijn moeder dit te weten 
komt. De leugens stapelen zich op. Als dat 
maar goed komt...

Pluk van de Petteflet 
15:30 uur  Korenbeurs 1   
Kleine Pluk reist rond in zijn rode 
kraanwagentje en zet alles op alles om de 
mooie torteltuin te redden.

Minoes       
16:00 uur  Grote markt  
Verfilming van het boek 
over Minoes, de poes 
die een mevrouw werd.

Le Nouveau     
16:20 uur  Korenbeurs 2
Erbij horen op school is niet altijd 
makkelijk.

Kinderfilm- & activiteitenprogramma

SPECI.AAL VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 13 JAAR

ZATERDAG

FILM- EN TV-STERREN 

GEZOCHT!

ALLE FILMS EN ACTIVITEITEN 

ZIJN GRATIS!

MEER WETEN OVER DE FILMS? KIJK OP WWW.SUIKERZOETFILMFESTIVAL.NL.

Klassefilm Kinderfestival is een samenwerking van de Kleine Ambassade, Wenneker Cinema, Stadsomroep Schiedam, De Bibliotheek Schiedam en het SuikerZoet Filmfestival.

De rode loper ligt uit voor alle jonge vips in Schiedam. 
Laat je in de watten leggen tijdens het openingsfeest 
van het kinderfilmprogramma. Mét live muziek en limo! 
Na de opening bekijk je onze supertip: de GVR, een 
spiksplinternieuw filmavontuur gebaseerd op het boek 
van Roald Dahl. Reserveer je plek via 
loesvandewetering@dekleineambassade.nl.  

Wennekerpand 
Op zaterdag wordt het Wennekerpand omgetoverd tot 
Klassefilmstudio. Laat je fotograferen als filmster, volg 
een workshop stopmotionfilmpjes maken of doe mee met 
de liveopnames van Studio PLU!S. En voel jij je een echte 
filmster? Of wil jij juist heel graag achter de schermen 
aan de slag als cameraman of -vrouw? Doe dan ter 
plekke auditie voor de nieuwste Klassefilm!

VRIJDAG

FEESTELIJKE OPENING

HAVENKERK 18:30 - 21:00 UUR

GEEF JE OP VOOR DE AUDITIES 
Mail voor 11 november naar post@dekleineambassade.nl. 
Laat ons meteen weten of je graag vóór of achter de 
camera wilt schitteren. Je ontvangt per e-mail het tijdstip 
waarop je voor de Klassefilm auditie wordt verwacht. 
Meer info op www.dekleineambassade.nl.

Korenbeurs & Grote Markt
De ondeugende figuren van 

Annie M.G. Schmidt komen tot 
leven! Bekijk de film Minoes on-

der de boom op de Grote Markt, 
één van de plekken waar de film 

is opgenomen. Ook De Korenbeurs 
bruist van de activiteiten: laat je mee-

slepen door de muzikale verhaalvoor-
stelling over Otje van Anne Rats (reser-

veren via www.debibliotheekschiedam.nl). 
Of bekijk de tentoonstelling 100 jaar Fiep 
Westendorp.

ZONDAG: LANG LEVE 
ANNIE M.G. SCHMIDT!

VRIJDAG 18 NOVEMBER

ZONDAG 20 NOVEMBER
ZATERDAG 19 NOVEMBER
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Schiedam  
Singapore

110years
A N N I V E R S A R Y !

1 9 0 6  -  2 0 1 6

Specialisten in waterbehandeling 
Uw water, ons werk!

Emma Kirkby & London Baroque – The Italian Muse – Emma Kirkby sopraan, Ingrid Seifert, Hannah Medlam viool,
Charles Medlam cello, Steven Devine klavecimbelK Een Middag rond BordewijkaroqueK Kerstpassie voor het hele 
gezin – Klaartje van Veldhoven sopraan, verteller, Sinan Vural verteller, zanger, Rembrandt Frerichs Trio: Rembrandt Frerichs piano, Tony  Tony 
Overwater violone, Vinsent Planjer whisper kit (slagwerk) K Van Swieten Society  – Schotse Hooglanders – Francine van der Francine van der 
Heijden sopraan, Bart van Oort fortepiano, Heleen Hulst viool, Job ter Haar celloK Alfred Hitchcock’s ‘Blackmail’ met live 
pianobegeleiding – Maud Nelissen pianoK Johannette Zomer sopraan, Bart Schneemann hobo & Tulipa Consort –  & Tulipa Consort – 
Eternal Bach K ’t Huis te Poort Lab – Studenten Oude Muziek laten van zich horen K Judith Herzberg 
& Nina Hitz K L’Armonia Sonora – Time stands still, Engelse Consortmuziek – Mieneke van der Velden, Ricardo 
Rodríguez Miranda, Kaori Uemura, Christine Plubeau, Joshua Cheatham viola da gambaK Emma Kirkby & London Baroque – The 
Italian Muse – Emma Kirkby sopraan, Ingrid Seifert, Hannah Medlam viool, Charles Medlam cello, Steven Devine klavecimbelK Een 
Middag rond Bordewijk K Noriko Amano – Pearls in BaroqueK Kerstpassie voor het hele gezin – Klaartje 
van Veldhoven sopraan, verteller, Sinan Vural verteller, zanger, Rembrandt Frerichs Trio: Rembrandt Frerichs piano, Tony Overwater violone,
Vinsent Planjer whisper kit (slagwerk) K Van Swieten Society  – Schotse Hooglanders – Francine van der Heijden sopraan, Bart  Bart 
van Oort fortepiano, Heleen Hulst viool, Job ter Haar celloK Alfred Hitchcock’s ‘Blackmail’ met live pianobegeleiding 
– Maud Nelissen pianoK Johannette Zomer sopraan, Bart Schneemann hobo & Tulipa Consort – Eternal Bach K
’t Huis te Poort Lab – Studenten Oude Muziek laten van zich horen K Judith Herzberg & Nina Hitz K
L’Armonia Sonora – Time stands still, Engelse Consortmuziek – Mieneke van der Velden, Ricardo Rodríguez Miranda, 
Kaori Uemura, Christine Plubeau, Joshua Cheatham viola da gambaK Emma Kirkby & London Baroque – The Italian Muse 
– Emma Kirkby sopraan, Ingrid Seifert, Hannah Medlam viool, Charles Medlam cello, Steven Devine klavecimbelK Een Middag rond 
Bordewijk K Noriko Amano – Pearls in BaroqueK Kerstpassie voor het hele gezin – Klaartje van Veldhoven 
sopraan, verteller, Sinan Vural verteller, zanger, Rembrandt Frerichs Trio: Rembrandt Frerichs piano, Tony Overwater violone, Vinsent Planjer  Vinsent Planjer 
whisper kit (slagwerk) K Van Swieten Society  – Schotse Hooglanders – Francine van der Heijden sopraan, Bart van Oort  Bart van Oort 
fortepiano, Heleen Hulst viool, Job ter Haar celloK Alfred Hitchcock’s ‘Blackmail’ met live pianobegeleiding – Maud Maud 
Nelissen pianoK Johannette Zomer sopraan, Bart Schneemann hobo & Tulipa Consort – Eternal Bach K ’t Huis 
te Poort Lab – Studenten Oude Muziek laten van zich horen K Judith Herzberg & Nina Hitz K L’Armonia 
Sonora – Time stands still, Engelse Consortmuziek – Mieneke van der Velden, Ricardo Rodríguez Miranda, Kaori Uemura, 
Christine Plubeau, Joshua Cheatham viola da gambaK Emma Kirkby & London Baroque – The Italian Muse – Emma Kirkby Emma Kirkby 
sopraan, Ingrid Seifert, Hannah Medlam viool, Charles Medlam cello, Steven Devine klavecimbel K Een Middag rond Bordewijk 

’t Huis te Poort  Schiedam  K  2016-2017  oude muziek, literatuur & film

www.thuistepoort.nl

vrijdag 18 november 2016, 20.15 u   oude muziek

Noriko Amano, Klavecimbel
Pearls in Baroque
concert met filmbeeldenK

vrijdag 16 december 2016, 17.00 u    familieconcert 
Kerstpassie voor het hele gezin(6+)K

Klaartje van Veldhoven sopraan, verteller, Sinan Vural verteller, zanger, 
Rembrandt Frerichs Trio: Rembrandt Frerichs piano, 
Tony Overwater violone, Vinsent Planjer whisper kit (slagwerk)

vrijdag 20 januari 2017, 20.15 u   oude muziek

Van Swieten Society  
Schotse HooglandersK
Francine van der Heijden sopraan, Bart van Oort fortepiano, 
Heleen Hulst viool, Job ter Haar cello

vrijdag 10 februari 2017, 20.15 u   film & muziek

Alfred Hitchcock’s ‘Blackmail’ met 
live pianobegeleidingK
Maud Nelissen piano

vrijdag 24 februari 2017, 20.15 u   oude muziek

Johannette Zomer, Bart Schneemann 
& Tulipa Consort
Eternal Bach K

vrijdag 17 maart 2017, 20.15 u   oude muziek

’t Huis te Poort Lab
Studenten Oude Muziek 
laten van zich horen K

vrijdag 7 april 2017, 20.15 u   literatuur & muziek

Judith Herzberg & Nina Hitz K

vrijdag 12 mei 2017, 20.15 u   oude muziek

L’Armonia Sonora
Time stands still – Engelse Consortmuziek  K 
Mieneke van der Velden, Ricardo Rodríguez Miranda, Kaori Uemura, 
Christine Plubeau, Joshua Cheatham viola da gamba

’tHtP
s’dam

THE RED TURTLE

In de film volgen we de grote etappes 
van het leven aan de hand van het 

verhaal van een man die aanspoelt op 
een onbewoond eiland. Hij probeert 
met de moed der wanhoop te ontsnap
pen, tot hij op een dag een mysterieuze 
schildpad tegenkomt die zijn leven 
voorgoed zal veranderen. 
Een betoverend geanimeerde allegorie 
zonder woorden over de cyclus van het 
leven. De vervagende grenzen tussen 
dood en leven, mens en dier, waar en 
onwaar moedigen je aan je ratio te 
laten varen en te kijken als een kind. 
Het zijn de kleinste details die het 
bedachtzame animatiesprookje The Red 
Turtle in zijn eerste minuten zo mooi 
tot leven wekken. Kijk naar de zachtjes 
opwaaiende broek van de naamloze 
man die zojuist aanspoelde op een 
onbewoond eiland en uitgeput op het 

strand ter aarde is gestort. Luister hoe 
de regen zich in de verte aankondigt 
met aanzwellend geruis, voor de bui 
boven een bamboebos in alle hevigheid 
losbarst. 
Het is de eerste lange animatiefilm van 
Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit. 
Bovendien is The Red Turtle de eerste 
film die de legendarische Japanse Stu
dio Ghibli produceert van een regisseur 

die niet tot hun eigen stal behoort. De 
productie van The Red Turtle nam 2,5 
jaar in beslag, en werd in goede banen 
geleid door Oscargenomineerd Ghibli 
icoon Isao Takahata (The Grave of 
the Fireflies, The Tale of the Princess 
Kaguya).

EL OLIVO

De opstandige Alma gespeeld door 
Anna Castillo, is begin 20 en heeft 

voortdurend ruzie met haar familie, 
behalve met haar opa die haar na aan 
het hart ligt. Al twaalf jaar heeft de 
oude man geen woord meer gesproken, 
uit protest omdat zijn nakomelingen 
tegen zijn wil in een 2000 jaar oude 
olijfboom verkochten. Wanneer hij zelfs 
dreigt om voedsel te weigeren, wil Alma 
de boom terugbrengen. Maar die staat 
nu in Düsseldorf, in het atrium van een 
energiebedrijf en het wordt gezien als 
het bedrijfssymbool.
Alma heeft een bijzonder innige relatie 
met haar opa, met wie ze veel tijd 
doorbracht onder de olijfboom. Vroeger 
produceerde de hele familie Spaanse 
olijfolie, maar de verkoop liep zover 
terug dat Alma’s vader besloot de 
bomen te verkopen, inclusief die ene 
eeuwenoude olijfboom die al generaties 
lang in de familie was. Zijn vader praat 
daarom niet meer en eet zelfs niet mee, 
en Alma is de enige die weet waarom. 
Ze begint aan een krankzinnige, on
waarschijnlijke missie om de boom te
rug te krijgen.  Ze betrekt daarbij onder 

valse voorwendselen haar liefhebbende 
oom en Rafa, de man die heimelijk 
verliefd op haar is, die beiden hun baan 
op het spel zetten om met Alma naar 
Duitsland te rijden.
De film is geregisseerd door Icíar  
Bollaín.

TANNA

Het verhaal speelt zich af op een 
afgelegen eiland in de Stille 

Zuidzee. Het eiland is bedekt met een 
regenwoud en wordt gedomineerd door 
een vulkaan. In een stam wordt een 
jong meisje, Wawa, verliefd op Dain, de 
kleinzoon van het opperhoofd. Wanneer 
een intertribale oorlog escaleert, wordt 
Wawa zonder dat ze het weet verloofd 
met iemand anders, als onderdeel van 
een vredesakkoord. 
De langzaam ontluikende liefde tussen 
Wawa en Dain, door henzelf gespeeld, 
is mooi om te zien en iedereen gunt het 
duo al het geluk van de wereld. Maar 
het mag niet zo zijn: het stamhoofd 
staat de relatie niet toe. Wawa is 
uitgehuwelijkt om de vrede met een 
rivaliserende stam te bezegelen. Dit 
uiteraard tot grote onvrede van het duo, 
dat besluit te vluchten. 
Het speciale van de film ligt vooral 
in de setting vanwege de traditionele 
normen en waarden en de ongerepte 
natuur. Tanna is opgenomen op het 
gelijknamige eiland in Vanuatu. De film 
laat zien hoe Wawa en Dain de traditie 
van uithuwelijking uitdagen en een 
eigen keuze maken.
In de fim zijn veel rituelen te zien 
omdat de acteurs nauwelijks konden 
lezen of schrijven. De scenes zijn veelal 
geïmproviseerd zodat de acteurs heel 
natuurlijk over komen. 
De film is geregisseerd door Martin 
Butler, Bentley Dean.
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15)
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MONOPOLE 

Dit gebouw aan de Hoogstraat 99 
is in 1921 gebouwd als bioscoop 

door de architect Stahlie in de stijl van 
de Amsterdamse school. In de jaren ’30 
werd het gebouw verbouwd zodat het 
weer aan de eisen van de moderne tijd 
voldeed. Toen kreeg het ook de huidige 
naam Monopole. Na de oorlog kreeg de 
bioscoop het moeilijk door de concur
rentie van andere grotere zalen en in 
1970 sloot de bioscoop de deuren. In 
2010/2011 heeft de gemeente het ge
bouw gerestaureerd en er grote ramen 
ingezet. Nu wordt het beheerd door een 
groep jongeren die met hun KoffieMET 
tal van activiteiten in het rauwe gebouw 
organiseren. 

HAVENKERK 

De monumentale Havenkerk heeft, 
letterlijk en figuurlijk, een pro

minente plek in de geschiedenis van 
Schiedam verworven. Al sinds 1824 
staat het beeldbepalende gebouw 
aan de Lange Haven in Schiedam. 
Tot 1967 was de kerk in gebruik als 
RoomsKatholieke kerk en daarna heeft 
het gebouw verschillende functies 
en gebruikers gekend, waaronder de 
familie Maasbach. De grandeur en 
overweldigende ruimte maken van deze 
locatie een bijzondere plek om films te 
vertonen. 

WESTVEST KERK 

In het Rijksmonument Westvestkerk 
aan de Westvest 90 worden nu tal 

van concerten en andere evenementen 
georganiseerd. Door de goede akoes
tiek leent het gebouw zich uitstekend 
voor kamermuziekconcerten en CD
opnamen. Het kerkgebouw uit 1909, 
werd ontworpen door prof. Henri Evers 
die later het stadhuis van Rotterdam 
ontwierp. Het is een bijzondere com
binatie van verschillende (historische) 
bouwstijlen. 

ST JORIS DOELE 

In 1743 was de St Joris Doele aan 
het Doeleplein 1 het gebouw van de 

Schutterij van Schiedam. Stadscolleges 
en Gilden hielden er jaarlijks maaltijden 
en vergaderingen. Notabelen uit binnen 
en buitenland discussieerden er over 
politiek, literatuur en wetenschap. Ook 
Stadhouder Willem IV logeerde hier. 
Dankzij restauratie door fotograaf Paul 
de Graaff, staat ‘de Doele’ nog steeds in 
het teken van vertier en evenementen. 

BIBLIOTHEEK IN DE 
KORENBEURS 

De monumentale Korenbeurs aan 
de Lange Haven 145 werd in 

1787 gebouwd onder leiding van Jan 
Giudici, een Italiaanse architect die in 
Nederland woonde. In deze voorma
lige koopmansbeurs is in juni 2015 de 
Bibliotheek Schiedam geopend. In het 
schitterende atrium, een met glazen 
kap overdekte binnenplaats, is nu een 
prachtige groene binnentuin waar je 
kunt lezen, elkaar kunt ontmoeten, 
informatie en inspiratie kunt vinden. 
Je kunt er bij VolKoren ook lekker 
lunchen. In twee zalen op de eerste 
etage draaien de Suikerzoetfilms. 

DE GROTE OF  
SINT-JANSKERK 

De Grote of SintJanskerk aan de 
Lange Kerkstraat in Schiedam 

is een indrukwekkende hallenkerk, 
waarvan de bouw al in 1335 begon. 
In 1434 werd de Lidwinakapel tegen 
de zuidmuur van het huidige midden
schip gebouwd, ter nagedachtenis aan 
Liduina van Schiedam, de eerste Ne
derlandse vrouwelijke heilige. Grootse 
films met theatrale muziek komen hier 
geweldig tot hun recht! 

WENNEKERPAND 

In de voormalige distilleerderij van 
Wenneker aan de Vijgensteeg 2 – 

opgeleverd in 1953 – zijn nu o.a. een 
theater, filmzaal, Centrum voor Beel
dende Kunst (CBK) en kantoren van de 
cultuurscouts en Stadsherstel geves
tigd. Hier werden dubbelgebeide en 
moutwijn en likeuren gestookt, kuipen 
gemaakt, statiegeldflessen gespoeld, 
en eitjes getikt voor de advocaat. In 2 
zalen worden films gedraaid. 

’T HUIS TE POORT 

’T Huis te Poort, de OudKatholieke 
kerk op de Dam 30, werd al in 

1549 in een geschrift genoemd. In 
1861 werd het kerkgebouw opnieuw 
opgetrokken. Om de restauratie in 
2006 te bekostigen, ontwierp kunste
naar Jos Looise de ‘glasinlood ramen’ 
waarop Schiedammers zich tegen 
betaling in middeleeuws kostuum 
vereeuwigden. Bijzondere (klassieke) 
meesters uit binnen en buitenland 
waarderen de bijzondere akoestiek. 

THEATER AAN DE 
SCHIE 

Het sfeervolle, houten Theater aan 
de Schie aan het Stadserf 1 deelt 

het pand met het stadskantoor en de 
Bibliotheek Schiedam. Dit theater ver
ving op 15 april 1998 het gesloopte 
Passage Theater. Architect Hans 
Ruijssenaars liet zich voor Theater aan 
de Schie inspireren door het wereldbe
roemde, geheel uit hout opgetrokken 
Teatro Farnese, dat in de 17e eeuw 
werd gebouwd in Parma, Italië. 

PAND PAULUS 

In Pand Paulus aan de Korte Haven 
125 was rond 1600 een brouwerij 

gevestigd, en later een woonhuis, 
mouterij, branderij, pakhuis en zelfs 
kerk. Domineedichter François Haver
Schmidt – bekend onder zijn pseudo
niem Piet Paaltjens – heeft hier vaak 
gepreekt voor de Paulusvereniging. Na 
de restauratie in 1995 is Pand Paulus 
nu galerie van Stichting Kunstwerkt en 
Yogastudio Yoia. 

WARANDE 157 

Maarten en Yolanda Mulder heten 
u welkom bij hen thuis aan de 

Warande 157. Zij zijn grote kunst
liefhebbers, waaronder de filmkunst. 
In een verbouwde school hebben zij 
hun privé filmzaal, die zij graag delen 
met de bezoekers van het Suikerzoet 
Filmfestival.

Janet van Huisstede
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Dit jaar zijn er net als voorgaande jaren 
weer prachtige LHBTfilms te zien die 
echt voor iedereen de moeite waard 
zijn. De thema’s raken ons allemaal 
omdat het over mensen gaat. Liefde 
is universeel en zelfkennis is er niet 
zomaar van de ene op de andere dag. 
Iedereen maakt een leerproces mee 
om tot de kern van zichzelf te komen. 
Lesbo, homo, bi, transgender of hetero, 
we dealen er allemaal mee.

FREEHELD

Laurel Hester is een zeer gewaar
deerde rechercheur die al jaren 

met haar partner de straten van New 
Jersey drugsvrij probeert te houden. 
Haar privéleven komt tijdens werkuren 
nauwelijks ter sprake. Zo heeft ze zich 
nooit uitgesproken over haar seksuele 
voorkeur en weet niemand dat ze een 
serieuze relatie met de jongere Stacie 
heeft. Ze durft haar liefde voor Stacie 
pas openbaar te maken wanneer ze ont
dekt dat ze terminaal ziek is. 
Ze heeft als laatste wens dat haar pen
sioenuitkering wordt uitbetaald aan de 
vrouw van haar leven, maar dat wordt 
door het politiekorps geweigerd. Met 
behulp van een homorechtenactivist 
gaan ze in een race tegen de klok, de 
strijd aan om gelijke rechten en een ver
andering in de wetgeving te bevechten. 
Laurel Hester wordt gespeeld door 
Julianne Moore.

MÃE SÓ HÁ UMA

De Braziliaanse regisseur Anna 
Muylaert laat in dit drama mooi de 

ontregeling in het leven zien van tiener 
Pierre. De film Mãe só há uma roept 
vragen op over aanleg en opvoeding, 
over klassenverhoudingen en culturele 
verschillen. 
Mãe só há uma richt zich op de 17ja
rige Pierre. Hij speelt in een band, valt 
op jongens en meisjes, gebruikt make
up en experimenteert met het dragen 
van vrouwenkleding. Niet helemaal 
de zoon die zijn biologische vader en 
moeder voor zich zagen, al die jaren dat 
ze naar hem op zoek waren. Natuurlijk 
zijn Matheus en Glória zo blij dat ze 
hun kind terug hebben dat ze Pierre 
– of Felipe, zoals hij eigenlijk blijkt te 
heten – hoe dan ook met open armen 
verwelkomen. Toch ontstaan er al gauw 
irritaties. Het gezinslid dat nog het 
minst op zijn komst zat te wachten, het 
jongere broertje Joca, blijkt het best om 
te kunnen gaan met alle veranderingen.
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15) 

APPROPRIATE 
BEHAVIOR (2014)

Verenigd Koninkrijk | komedie | 90 

min. | regie Desiree Akhavan | met 

Desiree Akhavan, Rebecca 

Henderson en Scott Adsit

Het is voor Shirin niet makkelijk om 
deel uit te maken van de perfecte Perzi
sche familie. Ze wordt van geen enkele 
kant geaccepteerd. Haar familie weet 
niet dat ze biseksueel is en haar ex
vriendin Maxine kan niet begrijpen 
waarom ze hen dit niet vertelt. Zelfs de 
zesjarige jongens in haar filmklasje heb
ben teveel ADD om zich meer dan een 
seconde op haar te kunnen concentre
ren. Wanneer haar familie bekend 
maakt dat Shirin’s broer is uitgehuwe
lijkt aan een Iraanse schone, begint 
Shirin te rebelleren. 

CAROL (2015)
Verenigd Koninkrijk / Verenigde 

Staten | drama / romantiek | 118 min. 

| regie Todd Haynes | met Cate 

Blanchett, Rooney Mara en Kyle 

Chandler

1950, New York. Therese (Rooney 
Mara), een meisje van in de twintig, 
werkt in een warenhuis en verlangt 
naar een ander, meer vervullend leven 
wanneer ze de verleidelijke vrouw Carol 
(Cate Blanchett) ontmoet. De twee 
vrouwen krijgen een relatie, maar Carol 
zit verstrikt in een liefdeloos huwelijk 
en is bang om de voogdij over haar 
dochter kwijt te raken in geval van een 
scheiding.

CUPCAKES (2013)
Israël / Frankrijk | komedie

92 min. | regie Eytan Fox | met Efrat 

Dor, Dana Ivgy en Keren Berger

Als een groepje vrienden in Tel Aviv 
samenkomt om naar de finale van het 
Songfestival te kijken, schrikken ze van 
de Israëlische inzending. Om Anat op te 
beuren, die net door haar man verlaten 
is, maakt de vriendenclub spontaan een 

liedje en neemt dit op met hun telefoon. 
En ja, dit liedje wordt de officiële inzen
ding van Israël.

FREEHELD (2015)
Verenigde Staten | drama / roman-

tiek | 103 minuten | geregisseerd 

door Peter Sollet | met Julianne 

Moore, Ellen Page en Michael 

Shannon

Laurel Hester werkt als rechercheur in 
New Jersey. Ze is nooit open geweest 
over haar seksuele voorkeur totdat ze 
verliefd wordt op Stacie Andree, een 
jongere, openlijk lesbische automonteur. 
Wanneer Laurel te horen krijgt dat ze 
terminaal ziek is, vraagt ze de wetgevers 
van New Jersey haar politiepensioen aan 
Stacie te geven in geval ze overlijdt.

MÃE SÓ HÁ UMA (2016)
Brazilië | drama | 82 min. | regie 

Anna Muylaert | met Naomi Nero, 

Daniel Botelho en Daniela Nefussi

De 17jarige Pierre begint langzaamaan 
te ontdekken wie hij is. Hij speelt in een 
band, mag dankzij zijn knappe, andro
gyne uiterlijk niet klagen over belang
stelling van zowel meisjes als jongens, 
en experimenteert met makeup en het 
dragen van vrouwenkleding. Dan stort 
zijn wereld in: zijn liefhebbende moeder 
Aracy blijkt hem als baby te hebben 
gestolen.

STONEWALL (2015)
Verenigde Staten | drama | 129 min. | 

regie Roland Emmerich | met Jeremy 

Irvine, Jonathan Rhys Meyers en 

Ron Perlman

Het verhaal speelt zich af in 1969 rond 
de Stonewallrellen, de gewelddadige 
confrontatie die het begin betekende 
van de homobeweging in New York City. 
Danny Winters, een jonge homo, vlucht 
naar New York en laat zijn zus achter. 
In New York ontdekt hij de homobar 
The Stonewall Inn waar hij kennismaakt 
met Trevor. 
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Brazilië | drama / romantiek

110 min. | regie Hilton Lacerda | met 

Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos, 

Rodrigo García, Maria de Jesus 

Baccarelli

Cléssio is choreograaf van de bruisende 
Braziliaanse cabaret en nachtclub ‘Chão 
de Estrelas’. Als de leuke 18jarige 
soldaat Finhina naar een show komt en 
Cléssio ziet, valt hij als een blok voor 
hem, tot ongenoegen van de manipula
tieve en jaloerse dragqueen Paulete die 
hem ook wel leuk vindt. 

THE DANISH GIRL (2015)
Verenigd Koninkrijk / België / 

Verenigde Staten | drama | 120 min. | 

regie Tom Hooper | met Eddie 

Redmayne, Alicia Vikander en Amber 

Heard

De jaren 20. De Deense kunstenaar 
Einar Wegener (Eddie Redmayne) wordt 
door zijn vrouw Gerda benaderd om in 
vrouwenkleren te poseren wanneer een 
van haar modellen niet aanwezig is. 
Einar besluit later om als Lili Elbe door 
het leven te gaan en ondergaat daarbij 
een geslachtsverandering.

YOU’LL NEVER BE 
ALONE (2016)

Chili | actie / drama | 81 min. | gere-

gisseerd door Alex Anwandter | met 

Sergio Hernández, Andrew Bargsted 

en Jaime Leiva

De 18jarige Pablo is student aan een 
dansacademie en woont met zijn vader 
Juan in een arbeidersbuurt in Santiago. 
Pablo houdt ervan zich te kleden als 
drag queen en komt graag in de gay 
clubs. In de buurt wordt Pablo vaak 
geplaagd en op een avond wordt hij 
nagezeten door twee bekenden, wordt 
zwaar mishandeld en belandt in coma 
in het ziekenhuis. 
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15)

Freeheld

Mãe Só Há Uma
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VIER KORTE FILMS 
UITGELICHT

PARADE (2015)
Nederland kort | 4 min. | regie Digna 

van der Put

Zes fanfare fluitspelers gaan op verken
ningstocht door het landschap van 
uniformen. Een tocht die niet verloopt 
zonder kleerscheuren. Animatiefilm. 
Parade is geproduceerd door Ton Crone 
van het Nederlands Instituut voor Ani
matie film – NIAf. De film is mede tot 
stand gekomen met een afwerkingsbij
drage van het Nederlands Filmfonds. 
De korte animatiefilm is uitgekozen 
om namens Nederland ingezonden te 
worden naar de Academy of Motion 
Picture Arts & Sciences in de categorie 
Animated Short Film.  

EIGEN (2016)
Nederland | kort | 27 min. | regie Malu 

Janssen

Afstudeerfilm van de Nederlandse Film 
Academie. Het is een existentieel twee
lingdrama waarin de eeneiige zusjes Vera 
en Josefien tijdens een groepstherapie 
onverwacht op onoverbrugbare verschil
len stuiten. De tweeling Vera en Josefien 
ontdekt in de beklemmende setting van 
een groepsretraite dat zij minder ‘één’ 
en meer ‘eigen’ zijn dan gedacht. Malu 
Jansen: “Ik hou van films die niet alleen 
om het verhaal draaien. Het moet blijven 
resoneren. Dat doen bijvoorbeeld de films 
van Haneke voor mij. Bij hem kijk je niet 
naar een verhaal, maar naar het leven.” 

BUDDY (2016)
Nederland | kort | 11 min. | met Tobias 

Nierop en Daniel Cornelissen | regie 

Niels Bourgonje

Buddy gaat over een jongen die een 
laatste poging doet om de liefde van zijn 
exvriend terug te winnen door hem bij 
te staan tijdens een hivonderzoek. Het 
drama wordt grotendeels opgenomen in 
de wachtkamer van de Soapolikliniek 
in Amsterdam. De makers willen naar 
eigen zeggen met Buddy ‘een bewuste 
bijdrage leveren aan meer geloofwaar
dige homoseksuele personages in Neder
landse films’.Buddy is geselecteerd voor 
Palm Springs International Shortfest. 
Doordat Buddy is geselecteerd voor het 
festival, dingt de film automatisch mee 
naar een plek op de shortlist voor de 
Oscars voor Beste Korte Film.  

SON OF THE WOLF (2015)
Frankrijk | kort | 23 min. | regie Lola 

Quivoron

In een oud fort wil Johnny een vechthond 
kopen maar hij schrikt van hoe het daar 
aan toe gaat. De hond vlucht weg en hij 
gaat naar ‘m op zoek. Ergens komt er een 
moment dat beiden elkaar weer vinden. 
De film is in 2015 genomineerd voor de 
European Film Awards Pianifica Price.
Locatie en tijdstip vertoning zie Films 

van A tot Z (p.16-23) of Blokkenschema 

(p.14-15)K
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DEZE JURYLEDEN  
KIEZEN WINNAAR 
ZILVEREN TRAAN

Noud Heerkens, een Nederlandse 
filmmaker, docent en producent. Hij 
studeert korte tijd filosofie en bouw
kunde en legt zich vanaf 1978 volledig 
toe op film. In zijn werk en projecten 
onderzoekt hij de grenzen van het 
medium en de wisselwerking van film 
met andere disciplines. Hij werkt vaak 
samen met theatermakers, choreogra
fen en beeldend kunstenaars. 
Heerkens ontving internationale erken
ning met o.a. de film Last Conversation 
die in 2009 in het Filmhuis Schiedam 
is getoond. Sinds 2001 is hij vast 
verbonden aan de kunstacademie AKV/
St Joost in Breda waar hij les geeft aan 
de opleiding bachelor Film en master 
Fotografie. 

Bas de Leijer, filmprogrammeur, video
producent en filmmaker. In 2011 heeft 
hij CineNoord opgericht, een lokale 
filmvertoner in RotterdamNoord, waar 
sindsdien wekelijks lange films worden 
vertoond met een voorprogramma 
van een korte film waarbij de maker 
aanwezig is.
Als afgestudeerd filmmaker van de Aca
demie voor kunst en vormgeving Sint 
Joost in Breda produceert hij tevens 
video’s in opdracht.

Olga van der Brandt, in 2015 cum 
laude afgestudeerd met haar korte 
animatiefilm: Lineage. Deze film was 
te zien bij het Suikerzoet in 2015 en 
bij Kort Voor Kort, de kortefilm reeks in 
Wenneker Cinema. Zij is een freelance 
3Danimator met een lichte voor
keur voor concept, cinematografie en 
animatie.
Met slechts de eigen fantasie en de 
kracht van de computer als grens wor
den projecten gedreven door nieuws
gierige verhalen, poëtische sferen en 
krachtige muziek. Zij maakt vrij werk 
maar ook in opdracht.

ZILVEREN TRAAN

Naast feelgood movies is het Suiker
zoet Filmfestival ook een tranen

trekker van het zuiverste water. De 
traan staat dan ook symbool voor het 
festival en refereert aan het inmiddels 
beruchte schilderij van het jongetje met 
de traan. De Zilveren Traan is ontwor
pen door kunstenares Jolande Bosch.

Dit jaar is er voor de derde keer een competitie voor korte films. Totaal zijn er 34 
korte films te zien. Daarvan zijn er 24 zijn geselecteerd voor de korte filmcompe
titie. Deze films worden steeds vóór een lange film getoond. Een vakjury zal dit 
jaar opnieuw een winnende film kiezen met als hoofdprijs de Zilveren Traan en 
een geldbedrag. Dit vindt plaats bij de start van het festival.

Het is een zeer gevarieerde selectie. 
De selectie komt o.a. tot stand door 

het kijken naar films op speciale festi
vals voor korte films. Een van deze films 
is de Nederlandse inzending voor de 
Oscars, Parade door Digna van der Put.

Afstudeerfilm
Naast de hele korte voorfilms zijn er 
twee programmablokken met langere 
korte films. Deze programma’s zijn 
zeker de moeite waard om te zien. 
De film Eigen bijvoorbeeld. Dit is een 
afstudeerfilm van studenten van de 

Nederlandse Film Academie waarbij het 
niveau verrassend hoog ligt. 
Dan is er de Franse film Son of the 
Wolf van. Een jongen wil een vecht
hond kopen maar hij kan er niet mee 
omgaan, de hond vlucht maar ze ko
men elkaar weer tegen op rustige wijze. 
En bijvoorbeeld de film Buddy door 
Niels Bourgonje waarbij een jonge jon
gen er op hoopt dat de relatie met zijn 
exvriendje weer hervat kan worden.
Veel van deze korte films gaan over 
mensen en hun gevoelens en gedach
tes. Een echt thema voor Suikerzoet!

Jan Bekkering

Parade

Wilson

Nona

At Midnight
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BLOKKENSCHEMA2016

1
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LOCATIES

1. Wennekerpand
 • Wenneker cinema 1
 • Wenneker cinema 2
2. St. Joris Doele
3. Theater aan de Schie
4. Grote kerk
5. ‘t Huis te Poort
6. Bibliotheek Korenbeurs
 • Beurszaal
 • Korenzaal
7. Pand Paulus
8. Westvestkerk
9. Monopole
10. Havenkerk
11. Warande 157

Feelgood Drama Kinderfilms LHBT

Kortefilms Muziek Documentaire

0.00 u23.00 u22.00 u21.00 u20.00 u19.00 u18.00 u
20.00 u
La fille inconnue 

To choose, chose, 
chosen (kort)

22.30 u
Stop the 
Pounding Heart 
Arnhemse 
Meisjes (kort)

20.15 u
 L'avenir 

At Midnight (kort)

22.25 u
Ik Wil 
Gelukkig Zijn 
Golden 
Oldies (kort)

20.00 u
Florence Foster 
Jenkins (opening)
uitreiking 
zilveren traan

22.30 u
Me Before You

Another wannabe 
model (kort)

19.30 u
Family Fang

22.00 u
Born to be Blue

20.00 u
Rokjesdag

22.15 u
Mistress 
America

Wenneker cinema 1

Wenneker cinema 2

Havenkerk

St. Joris Doele

Beurszaal

Korenzaal

Monopole

19.30 u
Lolo

22.20 u
Les Cowboys

‘t Huis te Poort
19.30 u
An

Stems (kort)

21.45 u
Ma Loute

Surimi (kort)

21.15 u
Korte Film
Blok

19.45 u
Grandma

21.45 u
Maggie’s Plan

0.00 u23.00 u22.00 u21.00 u20.00 u19.00 u18.00 u
19.30 u
Adios Amigos 

Bovenkamer (kort)

19.15 u
The Here After  

Another wannabe 
model (kort)

22.40 u
La danseuse 

The Battle (kort)

19.15 u
De GVR 
(kinder-opening)
Surimi (kort)

21.50 u
A Hologram for 
the King
Paniek! (kort)

20.15 u
A Moonless 
Night (eng. ondert.)
Electrofly (kort)

22.15 u
Captain 
Fantastic
Paniek! (kort)

20.00 u
Miss You 
Already  
Bovenkamer (kort)

22.15 u
The Lady 
in the Van
Couplet de la rue 
de Bagnolet (kort)

Wenneker cinema 1

Wenneker cinema 2

Havenkerk

Grote Kerk

Westvestkerk

St. Joris Doele

Monopole

19.45 u
Louder Than 
Bombs

22.00 u
Room

‘t Huis te Poort
20.00 u
Noriko Amano
Muziek&Film
Oud Klassieke 
Muziek & Beeld

22.15 u
Monsieur 
Chocolat
Unhinged (kort)

19.45 u
Familieweekend

22.00 u
Les Cowboys

Beurszaal

Pand Paulus

Warande 157

Korenzaal

19.30 u
My Big Fat 
Greek Wedding 2

21.30 u
Men and 
Chicken

20.15 u
Rokjesdag

22.30 u
Galopping 
Mind

19.45 u
Cafe Derby 

21.45 u
Burnt

19.45 u
Tanna 

22.00 u
Our Little 
Sister 

21.30 u
Absolutely 
Fabulous the movie 
Tabook (kort)

21.15 u
Korte Film
Blok

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016



[ 15 ]

0.00 u23.00 u22.00 u21.00 u20.00 u19.00 u18.00 u17.00 u16.00 u15.00 u14.00 u13.00 u12.00 u11.00 u
19.30 u
Mike and Dave Need 
Wedding Dates 
Venice (kort)

20.00 u
El Olivio  

First Night Out (kort)

22.15 u
Tony 

Parade (kort)

19.00 u
Next to Her 

Pixels (kort)

20.45 u
The Red Turtle

Electrofy (kort)

19.30 u
The Man Who 
Knew Infinity
Captain 3D (kort)

22.00 u
Cafe Society

Golden Oldies (kort)

19.45 u
A Bigger 
Splash  
Venice (kort)

22.15 u
The Idol

Captain 3D (kort)

Wenneker cinema 1

Wenneker cinema 2

Havenkerk

Grote Kerk

Westvestkerk

St. Joris Doele

Monopole

19.30 u
Much Loved

Tabook (short)

21.50 u
En Man Som 
Heter Ove
a) Vous Regardes 
un Film (kort)

‘t Huis te Poort
19.45 u
Kollektivet

Pixels (kort)

22.00 u
Me and Earl and 
the Dying Girl
Wilson (kort)

19.30 u
Cupcakes

21.45 u
That Sugarfilm

Beurszaal

Pand Paulus

Warande 157

Korenzaal

20.00 u
Love & 
Friendship

22.00 u
Burnt

19.30 u
Mon Roi

22.10 u
Cafe Derby

20.15 u
Miss You 
Already 

22.15 u
Appropriate 
behaviour

19.45 u
Cemetery of 
Splendour 

22.15 u
Carol 

21.45 u
Liza the Foxfairy

At Midnight (kort)

12.15 u
De Club van 
Sinterklaas
Nona en de zingen-
de gehaktbal (kort)

14.00 u
Young Wrestlers 

The Battle (kort)

16.00 u
As I Open My 
Eyes 
Couplet de la rue 
de Bagno (kort)

12.00 u
Dust in the Wind 

Le Secret de la 
Plume d’Or (kort)

14.15 u
Kiki, el Amor se
Hace 
Bird of Prey (kort)

16.30 u
You’ll Never Be 
Alone 
Stems (kort)

22.30 u - 02.00 u
After Party 

11.00 u
Reis naar het 
Noorden 

13.00 u
Stonewall 

15.45 u
James White 

10.30 u
Testament of 
Youth 

13.00 u
Rams 

14.50 u
Felix

16.30 u
Talkshow &
Korte Films 

11.30 u
Woezel en Pip 
Op zoek naar 
de Sloddervos

13.45 u
Lola op de Erwt 

15.45 u
Kidnep 

12.00 u
Ixcanul 

14.00 u
Quand on a 
17 ans 

16.30 u
Tattoo 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016

0.00 u23.00 u22.00 u21.00 u20.00 u19.00 u18.00 u17.00 u16.00 u15.00 u14.00 u13.00 u12.00 u11.00 u
19.00 u
Heaven on Earth

19.45 u
Mountains may depart  

22.15 u
Mãe Só Há 
Uma 

19.30 u
Captain Fantastic 

To Choose Chose 
Chosen (kort)

22.00 u
Absolutely 
Fabulous 
First Night Out (kort)

19.00 u
By the Sea

21.30 u
Un Homme a la 
Hauteur
Vous Regardez 
un Film (kort

15.30 u
Pluk van de 
Petteflet  

Wenneker cinema 1

Wenneker cinema 2

Theater a/d Schie

St. Joris Doele

Beurszaal

Korenzaal

Monopole
20.00 u
The Choice

21.30 u
Slotfilm
(winnaar Zilveren traan

12.30 u
Dukhtar

14.30 u
Tous les Chats 
sont Gris

16.30 u
Angry Indian 
Godesses 

13.15 u
Mediterranea 

15.30 u
Les Ogres

11.00 u
Short Term 12 

13.00 u
Reis naar het 
Noorden 

11.00 u
Monsieur Chocolat 

Unhinged (kort)

13.30 u
The Idol

Bird of Prairie (kort)

15.45 u
The Man Who 
Knew Infinity 
Pixels (kort)

11.00 u
Casper en 
Emma op 
Safari 

12.45 u
All Roads Lead 
to Rome

14.45 u
Neon Bull 

Parade (kort)

16.30 u
Truman 

Arnhemse Meisjes 
(kort)

10.30 u
Mannenharten 

12.30 u
Mannenharten 2 

14.30 u
Roald Dahl’s
Esio Trot

16.30 u
Freeheld 

12.00 u
Abeltje 

14.00 u
Theater 

Anne Rats

14.45 u
Mother 
I Love You 

16.20 u
Le Nouveau

Grote Markt
16.00 u
Minoes

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016

*Wijzigingen in het programma en tijden voorbehouden.
**SZFF heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de getoonde films te achterhalen.Voor zover personen 
auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Suikerzoet Filmfestival
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A SHORT TOUR & 
FAREWELL (2015)

Nederland | kort | 17 min. | regie 

Arash Tagarian en Mattijs Mollee

Een jonge man, Sabik wordt uit een 
nachtclub gegooid. Boos en gekwetst 
hij zit tegenover de club te wachten tot 
zijn vrienden uit de club komen. Sabik 
raakt overstuur en besluit om van deze 
plek weg te lopen.
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

ABELTJE (1998)
Nederland | Familie / avontuur | 110 

min. | regie Ben Sombogaart | met 

Rick van Gastel, Soraya Smith en 

Frits Lambrechts

Abeltje gaat werken als liftbediende in 
een groot warenhuis dat in zijn dorp ge
opend is. Hij is een dromer en vraagt 
zich af waar de groene knop bovenin de 
lift voor is. Met de mensen in zijn lift, 
een meisje dat hij kent, een zanglerares 
en een vertegenwoordiger in mottenbal
len wordt hij gelanceerd door het dak 
van het warenhuis zonder dat ze con
trole hebben over de lift of weten waar 
ze terecht zullen komen.
Korenbeurs: Beurszaal | ZO 20 nov | 

12.00 u

A BIGGER SPLASH 
(2015)

Italië / Frankrijk | drama / Mystery | 

125 min. | regie Luca Guadagnino | 

met Tilda Swinton, Matthias 

Schoenaerts en Dakota Johnson

Een Amerikaans koppel, bestaande uit 
een rockster en een filmmaker, viert va
kantie in het zuiden van Italië. Hun rust 
wordt echter verstoord door het plotse
linge bezoek van een oude vriend en 
zijn beeldschone dochter. Dit leidt tot 
jaloezie waarbij er riskante scenario’s 
ontstaan.
Westvestkerk | ZA 19 nov | 19.45 u

ABSOLUTELY 
FABULOUS: THE MOVIE 
(2016)

Verenigd Koninkrijk / Verenigde 

Staten | komedie | 90 min. | regie 

Mandie Fletcher | met Jennifer 

Saunders, Joanna Lumley en Julia 

Sawalha

Hartsvriendinnen Patsy en Edina wor
den zoals gewoonlijk met een flinke ka
ter wakker. Maar ditmaal op een rond
drijvend jacht van een oligarch. Midden 
op de oceaan. Om het allemaal nog er
ger te maken hebben ze ook nog eens 
geen bereik op hun mobiele telefoon. 
Doordat ze de schuld krijgen van een 
drama op het feestje de avond ervoor 
worden ze al snel achtervolgd door de 
media en paparazzi.
Wenneker cinema 1 | VR 18 nov | 21.30 u

Theater a/d Schie | ZO 20 nov | 22.00 u

ADIOS AMIGOS (2016)
Nederland | komedie / drama

regie Albert Jan van Rees | met 

Martijn Lakemeier, Yannick van de 

Velde en Bas Hoeflaak

De drie vrienden Lars, Philip en Joost 
treffen elkaar iedere week in het zwem
bad, waar ze zich hardop verlekkeren 
aan al die knappe meisjes in bikini. Het 
voornaamste probleem in de realisering 
van hun fantasieën: Philip is volledig 
verlamd, Lars heeft een hersentumor en 
Joost is zo blind als een kip. Gedreven 
door hun maar al te menselijke hormo
nen ontstaat het plan om gedrieën naar 
Salou af te reizen.
Wenneker cinema 1 | VR 18 nov | 19.30 u

A HOLOGRAM FOR THE 
KING (2016)

Verenigd Koninkrijk / Frankrijk / 

Duitsland / Verenigde Staten / 

Mexico | drama / komedie | 97 min. | 

regie Tom Tykwer | met Tom Hanks, 

Tom Skerritt en Sarita Choudhury

Zakenman Alan Clay (Tom Hanks) heeft 
alles verloren door de crisis, waardoor 
hij de hoop op een succesvolle carrière 
in Amerika heeft opgegeven. Hij besluit 
naar SaoediArabië te vertrekken om 
daar alsnog iets van zijn leven te maken 
en zo het schoolgeld van zijn dochter te 
kunnen betalen.
Havenkerk | VR 18 nov | 21.50 u

A MOONLESS NIGHT 
(2014)

(Engels ondertiteld!) | Uruguay / 

Argentinië | drama / komedie | 78 

min. | regie Germán Tejeira | met 

Roberto Suárez, Daniel Melingo en 

Marcel Keoroglian

Tijdens de jaarwisseling reizen drie  
eenzame personages naar een kleine 
stad op het Uruguayaanse platteland. 
Cesar, een gescheiden man, komt naar 
de stad waar hij zal dineren met de 
nieuwe familie van zijn exvrouw om zo 
de liefde van zijn dochtertje te winnen. 
Antonio, een eenvoudige goochelaar, 
komt naar de stad om zijn kunsten te 
vertonen in het buurthuis, maar zijn 
auto gaat kapot. 
Grote kerk | VR 18 nov | 20.15 u

ALL ROADS LEAD TO 
ROME (2015)

Verenigde Staten / Italië | komedie | 

90 min. | regie Ella Lemhagen | met 

Sarah Jessica Parker, Raoul Bova en 

Claudia Cardinale

Maggie is een gespannen, alleenstaan
de moeder die college geeft in New 
York. In een poging de banden aan te 
halen met haar onrustige tienerdochter 
Summer, besluit ze te beginnen aan een 
reis naar een Toscaans dorpje waar ze 
vroeger vaak kwam. Bij aankomst loopt 
ze Luca tegen het lijf, een knappe ex
geliefde die nog steeds vrijgezel is en bij 
zijn 80jarige moeder inwoont. Wan
neer Summer en Carmen de auto van 
Luca stelen en naar Rome rijden, zetten 
Maggie en Luca de achtervolging in. 
Onderweg leren de twee koppels elkaar 
beter kennen.
St. Joris Doele | ZO 20 nov | 12.45 u

AN (2015)
Japan / Frankrijk / Duitsland | drama 

| 113 min. | regie Naomi Kawase | met 

Kirin Kiki, Masatoshi Nagase en 

Kyara Uchida

Sentaro is een excrimineel maar nu  
eigenaar van een bakkerij. Hij serveert 
“dorayaki’s”, koekjes gevuld met zoete 
rodebonenpasta. Een oudere dame,  
Tokue, biedt aan om hem te helpen.  
Na wat twijfel accepteert Sentaro  
het aanbod. Tokue blijkt fantastische 
rode bonenpasta’s te maken, mede 
dankzij haar oude, geheime recept.  
De bakkerij van Sentaro wordt een  
succes. 
‘t Huis te poort | DO 17 nov | 19.30 u

ANGRY INDIAN 
GODDESSES (2015)

India / Duitsland | komedie / drama

115 min. | regie Pan Nalin | met 

Rajshri Deshpande, Sarah-Jane Dias 

en Sandhya Mridul

Op het schilderachtige strand van Goa 
verzamelt Frieda, een ambitieuze en ge
vierde fotograaf, haar beste vrienden op 
de vooravond van haar huwelijk. Alles 
is ingesteld voor een nacht van viering. 
Er is slechts één probleem: Frieda zal 
niet zeggen wie haar verloofde is..
Wenneker cinema 1 | ZO 20 nov | 16.30 u

ANOTHER WANNABE 
MODEL (2015)

Groot Britanië | kort | 2.00 min. | re-

gie Richard Lipman

Wat gaat er nou mis als je zoveel ver
trouwen hebt in wat je echt wil.
Havenkerk | DO 17 nov | 22.00 u

Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 19.15 u

A Bigger Splash

Adios Amigos

A Hologram for the King

An

Another Wannabe Model
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CAPTAIN 3D (2015)
Frankrijk | kort | 3.22 min. | regie 

Victor Haegelin

Superheld die zich zeer thuis voelt in de 
driedimensionale wereld, alleen is die 
wereld niet altijd zo.
Grote kerk | ZA 19 nov | 19.30 u

Westvestkerk | ZA 19 nov | 22.15 u

CAPTAIN FANTASTIC 
(2016)

Verenigde Staten | drama | 118 min. | 

regie Matt Ross | met Viggo 

Mortensen, Missi Pyle, Kathryn Hahn

Ben is een toegewijde vader die zijn zes 
kinderen leert hoe ze moeten leven en 
overleven in de dichte bossen in het 
noordwesten van NoordAmerika. Hij 
wordt echter gedwongen om zijn zelfge
maakte paradijs te verlaten. Wanneer 
hij geconfronteerd wordt met de echte 
wereld, begint hij aan een levensreis die 
zijn ideeÃ«n van vrijheid en wat het be
tekent om een gezin op te voeden uit
daagt.
Grote kerk | VR 18 nov | 22.15 u

Theater a/d Schie | ZO 20 nov | 19.30 u

CAROL (2015)
Verenigd Koninkrijk / Verenigde 

Staten | drama / Romantiek | 118 min. 

| regie Todd Haynes | met Cate 

Blanchett, Rooney Mara en Kyle 

Chandler

1950, New York. Therese (Rooney 
Mara), een meisje van in de twintig, 
werkt in een warenhuis en verlangt naar 
een ander, meer vervullend leven wan
neer ze de verleidelijke vrouw Carol 
(Cate Blanchett) ontmoet. De twee 
vrouwen krijgen een relatie, maar Carol 
zit verstrikt in een liefdeloos huwelijk en 
is bang om de voogdij over haar dochter 
kwijt te raken in geval van een schei
ding.
Warande 157 | ZA 19 Nov | 22.15 u

CARRY ON (2015)
Oostenrijk | kort | 23 min. | regie 

Rafael Haider

Een ouder echtpaar woont samen op 
het platteland. De man bezit een oude 
ezel die zo oud is dat het tijd wordt ‘m 
te laten inslapen. Maar tot nader inzien 
kan de man geen afscheid van het 
beestje nemen.
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 21.15 u

CASPER EN EMMA  
OP SAFARI (2015)

Noorwegen | familie / Avontuur

75 min. | regie Arne Lindtner Næss | 

met Nora Amundsen, Elias Søvold-

Simonsen en Ivar Nørve

Casper en Emma gaan op safari naar 
Afrika. Daar werken Emma’s moeder  
en haar vriendin Ann als dierenarts in 
Camp Eden. Samen met Emma’s opa 
en hun knuffels Mevrouw Konijn en 
Welpje verheugen ze zich op het zien 
van de dieren daar. Casper en Emma 
worden al gauw vrienden met Anns 
dochter Tiri en haar knuffel Schildpad. 
Op safari vinden ze een leeuwenjong 
dat ze Leo noemen. Het beestje wil niet 
eten en ze denken dat het zijn moeder 
mist. Ze gaan daarom zoeken naar 
Leo’s moeder. 
St. Joris Doele | ZO 20 Nov | 11.00 u

APPROPRIATE 
BEHAVIOR (2014)

Verenigd Koninkrijk | komedie | 90 

min. | regie Desiree Akhavan | met 

Desiree Akhavan, Rebecca 

Henderson en Scott Adsit

Het is voor Shirin niet makkelijk om 
deel uit te maken van de perfecte Per
zische familie. Ze wordt van geen en
kele kant geaccepteerd. Haar familie 
weet niet dat ze biseksueel is en haar 
exvriendin Maxine kan niet begrijpen 
waarom ze hen dit niet vertelt. Zelfs de 
zesjarige jongens in haar filmklasje 
hebben teveel ADD om zich meer dan 
een seconde op haar te kunnen con
centreren. 
Korenbeurs: Korenzaal | ZA 19 nov | 

22.15 u

AS I OPEN MY EYES 
(2015)

Frankrijk / Tunesië / België | drama | 

102 min. | regie Leyla Bouzid | met 

Baya Medhaffer, Ghalia Benali en 

Montassar Ayari

Het is de zomer van 2010. In Tunis, 
een paar maanden voor de revolutie, 
haalt de achttienjarige Farah haar 
eindexamen. Haar familie ziet haar als 
een toekomstig arts... maar ze wil din
gen op haar manier doen. Ze zingt in 
een geëngageerde rockband. Ze leeft 
erop los, wordt dronken, ontdekt de 
liefde, de nacht en de stad. Allemaal 
tegen de wil van Hayet, haar moeder, 
die Tunesië en haar verboden kent.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov |  

16.00 u

AT MIDNIGHT (2016)
Australië | kort | 4.24 min. | regie 

Amber Mcbride

In 1957 ontsnapt Aria uit communisti
sche Hongarije op zoek naar creatieve 
vrijheid, maar haar man kon zich niet 
losrukken van zijn succesvolle film car
rière om met haar mee te gaan. Terwijl 
ze probeerde om een nieuw leven in 
Australië op te bouwen, maakte haar 
man 57 jaar later een korte film over 
haar ontsnapping.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov |  

21.45 u

ARNHEMSE MEISJES 
(2015)

Nederland | kort | 4.43 min. | regie 

Raven Pico Hilvering

Ode aan de stad Arnhem; meisjes van 
de mode komen hier, maar waarom?
St. Joris Doele | ZO 20 nov | 16.50 u

B
BIRD OF PREY (2015)

Nederland | kort | 2.00 min. | regie 

David de Rooij & Jelle Brunt

Zeer herkenbare scène uit een western; 
twee cowboys tegenover elkaar in een 
duel. Twee gieren op een tak kijken 
met grote aandacht toe. Wie er zal ein
digen als hun prooi.
Theater a/d Schie  | ZO 20 nov | 13.30 u

BORN TO BE BLUE 
(2015)

Verenigde Staten / Canada / 

Verenigd Koninkrijk | drama / mu-

ziek | 97 min. | regie Robert 

Budreau | met Ethan Hawke, 

Carmen Ejogo en Callum Keith 

Rennie

Film over het leven van Chet Baker. 
Baker (Ethan Hawke), die als jazztrom
pettist in de jaren vijftig wist door te 
breken en waarvan zijn carrière voorbij 
leek toen hij door een gewelddadige 
aanval zijn tanden verloor. Na een peri
ode van drugsverslavingen probeert hij 
in de jaren zeventig een comeback te 
maken.
St. Joris Doele | DO 17 Nov | 22.00 u

BOVENKAMER (2015)
Nederland | kort | 3.24 min. | regie. 

Andre Maat

In een lekkende en vochtige kamer ge
vuld met bedieningspanelen is Milos 
bezig met het verzorgen van een brein 
in pot. Tijdens de geplande routine gaat 
er toch iets mis.
Wenneker cinema 1 | VR 18 nov | 19.30 u 

St. Joris Doele | ZO 20 nov | 16.30 u

BUDDY (2016)
Nederland | kort | 11 min. | regie Niels 

Bourgonje

Buddy gaat over een jongen die een 
laatste poging doet om de liefde van 
zijn exvriend terug te winnen door hem 
bij te staan tijdens een hivonderzoek. 
Het drama wordt grotendeels opgeno
men in de wachtkamer van de Soapoli
kliniek in Amsterdam. 
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

BURNT (2015)
Verenigde Staten | drama / komedie | 

101 min. | regie John Wells | met 

Bradley Cooper, Sienna Miller en 

Daniel Brühl

Adam Jones is een chefkok die zijn Pa
rijse restaurant met Michelinsterren is 
kwijtgeraakt. Nadat hij enige tijd niet in 
de keuken heeft gestaan besluit hij zijn 
team weer samen te brengen in Lon
den, met als doel het beste restaurant 
ooit op te richten. Hij probeert voor drie 
Michelinsterren te gaan.
Korenbeurs: Beurszaal | ZA 19 nov 

| 22.00 u

BY THE SEA (2015)
Verenigde Staten / Frankrijk | drama 

/ Romantiek | 122 min. | regie 

Angelina Jolie | met Brad Pitt, 

Angelina Jolie en Mélanie Laurent

Het midden van de jaren zeventig. Een 
koppel, bestaande uit een voormalig 
danseres en een schrijver, besluit te 
gaan reizen door Frankrijk. Gedurende 
hun reis lijken ze steeds verder uit el
kaar te groeien, totdat ze terecht komen 
bij een rustige badplaats. Daar blijven 
ze hangen en raken betrokken bij de lo
kale bevolking.
St. Joris Doele | ZO 20 Nov | 19.00 u

C
CAFE DERBY (2015)

België | drama | 100 min. | regie 

Lenny Van Wesemael | met Chloë 

Daxhelet, Wim Opbrouck en Monic 

Hendrickx

1985. Georges is een geboren markt
kramer. Als gedreven handelaar ver
koopt hij alles, altijd, aan iedereen. 
Wanneer hij hoort dat de paus naar 
België komt, ruikt hij zijn kans. Naast 
het terrein waar tienduizenden gelovi
gen een openluchtmis zullen bijwonen, 
staat Café Derby te huur. Georges weet 
zeker dat hier een klein fortuin te ver
dienen valt. Maar zijn vrouw en vijf kin
deren zijn niet meteen overtuigd. Het 
zou de zoveelste verhuizing zijn in veel 
te korte tijd. Maar als Georges zijn zin
nen op iets zet.
Korenbeurs: Korenzaal | VR 18 nov | 

19.45 u

Pand Paulus | ZA 19 Nov | 22.10 u

CAFÉ SOCIETY (2016)
Verenigde Staten | komedie / 

Romantiek | 96 min. | regie Woody 

Allen | met Jesse Eisenberg, Kristen 

Stewart en Steve Carell

Een Joodse familie woont in de Bronx 
in New York in de jaren 30. Een van de 
familieleden besluit naar Hollywood te 
gaan in de hoop een baan te vinden in 
de filmindustrie. Wanneer hij verliefd 
wordt laat hij zich meeslepen in de zo
genaamde café society, de levendige 
kunstenaarsscene.
Grote kerk | ZA 19 nov | 22.00 u

Bird of Prey

By the Sea

Café Society

Captain Fantastic

Captain 3D



[ 18 ]

CEMETERY OF 
SPLENDOUR (2015)

Thailand / Verenigd Koninkrijk / 

Frankrijk / Duitsland / Maleisië / 

Mexico / Zuid-Korea / Verenigde 

Staten / Noorwegen | drama | 122 

min. | regie Apichatpong 

Weerasethakul | met Jenjira Pongpas, 

Banlop Lomnoi en Jarinpattra 

Rueangram

In een kleine stad in Thailand melden 
zevenentwintig soldaten zich met een 
vreemd geval van slaapziekte. Een verla
ten basisschool wordt daarom omge
bouwd tot slaapzaal. Jenjira Winder is 
een Thaise vrouw van middelbare leef
tijd die getrouwd is met Frank, een ge
pensioneerde soldaat uit de VS. Ze 
meldt zich aan om de soldaten te verzor
gen en ontwikkelt een speciale aandacht 
voor de jonge soldaat Itta, die geen fami
lieleden op bezoek krijgt.
Warande 157 | ZA 19 Nov | 19.45 u

COUPLET DE LA RUE DE 
BAGNOLET (2015)

Frankrijk | kort | 3.00 min. | regie 

Quentin Guichoux

De zon op de Rue de Bagnolet is een 
zeer vrolijke zon die op een speciale ma
nier het leven van mensen beïnvloed.
Westvestkerk | VR 18 nov | 22.15 u

Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 16.00 u

CUPCAKES (2013)
Israël / Frankrijk | komedie | 92 min. | 
regie Eytan Fox | met Efrat Dor, Dana 

Ivgy en Keren Berger

Als een groepje vrienden in Tel Aviv sa
menkomt om naar de finale van het 
Songfestival te kijken, schrikken ze van 
de Israëlische inzending. Om Anat op te 
beuren, die net door haar man verlaten 
is, maakt de vriendenclub spontaan een 
liedje en neemt dit op met hun telefoon. 
En ja, dit liedje wordt de officiële inzen
ding van Israël.
Monopole | ZA 19 Nov | 19.30 u

D
DE CLUB VAN 
SINTERKLAAS & GEBLAF 
OP DE PAKJESBOOT 
(2016)

Nederland | Familie | 67 min. | regie 

Ruud Schuurman | met Wilbert 

Gieske, Tim de Zwart en Vlinder 

Kamerling

Dit jaar komt het Sinterklaasfeest opnieuw 
in gevaar. Slechterik Dokter Vleugelaer 
heeft een plan bedacht om zo veel moge
lijk geld te verdienen met een zogenaamde 
‘Blafspray’. Iedereen die daarmee in aan
raking komt, kan alleen nog maar blaffen. 
De slechte dokter wil met de spray alle 
kinderen van het land de ‘Blafhoest’ bezor
gen, zodat hij daarna voor veel geld het te
genmedicijn aan alle bezorgde ouders kan 
verkopen. En ja, hoe bereik je zoveel mo
gelijk kinderen? Via Sinterklaas... 
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 12.15 u

DE GVR (2016)
Verenigd Koninkrijk / Canada / 

Verenigde Staten | Familie / Fantasy | 

117 min. | regie Steven Spielberg | 

met Ruby Barnhill, Mark Rylance en 

Rebecca Hall

Een jong meisje wordt door een grote 
reus, beter bekend als de BFG, geïntrodu
ceerd in de wondere wereld van Reuzen
land. De BFG, zelf een grote vriendelijke 
reus, is niets vergeleken met de andere 
reuzen die er leven. De twee beginnen 
aan een avontuur om een invasie van 
mensetende reuzen te stoppen die van 
plan zijn de mensenwereld te bestormen.
Havenkerk | VR 18 nov | 19.15 u

DE OVERKANT (2015)
België | kort | 20 min. | regie Marnix 

Ruben

1964, de 19 jarige Freek gaat elke week 
uit met zijn vrienden in Terneuzen. Nu 

zijn ouders een week met vakantie zijn 
nodigt hij zijn vrienden een keer uit bij 
hem thuis. Wat begint als een onschuldig 
feestje, eindigt al snel in een belangrijk 
keerpunt van deze jonge tiener.
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

DUKHTAR (2014)
Pakistan / Verenigde Staten / 

Noorwegen | drama / Thriller | 93 min. 
| regie Afia Nathaniel | met Samiya 

Mumtaz, Mohib Mirza en Saleha Aref

Op vijftienjarige leeftijd werd Allah Rakhi 
uitgehuwelijkt aan het veel oudere stam
hoofd Daulat Khan, die haar van Lahore 
meenam naar de bergen van Pakistan. 
Twintig jaar later wil haar man vrede 
sluiten met Tor Gul, de leider van een ri
valiserende stam, en daarvoor zal hij de 
stamleider hun 10jarige dochter Zainab 
ten huwelijk aanbieden. 
Wenneker cinema 1 | ZO 20 nov | 12.30 u

DUST IN THE WIND 
(1986)

Taiwan | drama / Romantiek | 109 min. 

| regie Hsiao-Hsien Hou | met Tianlu 

Li, Jingwen Wang en Shufen Xin

Wan en zijn jeugdliefde Huen wonen in 
een provinciaal mijnwerkersstadje. Door 
geldgebrek stoppen ze met hun studie 
en trekken ze naar Taipeh op zoek naar 
werk. Wan vindt er werk in een kleine 
drukkerij en Huen als naaister. In de 
stad worden ze geconfronteerd met de 
harde realiteit van het dagelijkse leven 
daar. In hun vrije tijd drinken de jonge
ren met elkaar, soms afgewisseld met 
bezoekjes aan hun ouders. Eén voor één 
worden de jongens opgeroepen voor mi
litaire dienst en uiteindelijk is ook Wan 
aan de beurt.
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 12.00 u

E
EIGEN

Nederland 2016 | kort | 27 min. | regie 

Malu Janssen

Afstudeer film van de Nederlandse Film 
Academie. De tweeling Vera en Josefien 
ontdekt in de beklemmende setting van 
een groepsretraite dat zij minder ‘één’ en 
meer ‘eigen’ zijn dan gedacht. 
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 21.15 u

ELECTROFLY (2015)
Duitsland | kort | 3.00 min. | regie 

Natalia C. A. Freitas Alencar

Avonturen van graffiti beestjes in een 
openbaar toilet.
Grote kerk | VR 18 nov | 20.15 u

Havenkerk | ZA 19 nov | 20.45 u

EL OLIVO (2016)
Spanje | drama / komedie | 100 min. | 

regie Icíar Bollaín | met Anna Castillo, 

Javier Gutiérrez en Pep Ambròs

De opstandige Alma is begin 20 en heeft 
voortdurend ruzie met haar familie, be
halve met haar opa die haar na aan het 
hart ligt. Al twaalf jaar heeft de oude 
man geen woord meer gesproken, uit 
protest omdat zijn nakomelingen tegen 
zijn wil in een 2000 jaar oude olijfboom 
verkochten. Wanneer hij zelfs dreigt om 
voedsel te weigeren, wil Alma de boom 
terugbrengen. Maar die staat nu in Düs
seldorf, in het atrium van een energiebe
drijf en het wordt gezien als het bedrijfs
symbool.
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 20.00 u

EN MAN SOM HETER 
OVE (2015)

Zweden | drama / komedie | 116 min. | 

regie Hannes Holm | met Rolf 

Lassgård, Bahar Pars en Filip Berg

De 59jarige Ove is de knorrepot van de 
wijk. Enkele jaren geleden is hij afgezet 
als voorzitter van de vereniging van eige
naren van het appartementencomplex. 
Hij kon het echter niet verkroppen dat 
hij werd afgezet en blijft het gebouw met 

harde hand regeren. Wanneer de zwan
gere Parvaneh met haar gezin tegenover 
hem intrekt, en per ongeluk Ove zijn 
brievenbus opent, ontstaat er een onver
wachte vriendschap.
St. Joris Doele | ZA 19 Nov | 21.50 u

F
FAMILIEWEEKEND (2016)

Nederland | komedie | 84 min.

regie Pieter van Rijn | met Derek de 

Lint, Jelka van Houten en Jennifer 

Hoffman

Als de rijke weduwnaar Pieter Severijn 
zijn kinderen uitnodigt voor een familie
weekend met de aankondiging dat hij be
langrijk nieuws heeft, is voor Roderick, 
Fleur en Benjamin de conclusie snel ge
trokken. Eindelijk gaat hun vader het fa
miliefortuin verdelen! Eenmaal aangeko
men wacht een vervelende verrassing. In 
plaats van met een grote zak geld, wor
den de kinderen geconfronteerd met Bon
nie, de mooie, ietwat ordinaire, en dertig 
jaar jongere geliefde van Pieter. Hun va
der gaat trouwen. Vervolgens binden de 
kinderen de strijd aan met Bonnie.
Monopole | VR 18 Nov | 19.45 u

FAMILY FANG (2016)
Verenigde Staten | drama / komedie | 

105 min. | regie Jason Bateman | met 

Nicole Kidman, Jason Bateman en 

Christopher Walken

Annie en Buster Fang hebben het groot
ste deel van hun volwassen leven be
steed aan het proberen zich te distan
tiëren van hun ouders, beide beroemde 
kunstenaars. Maar na een onwaarschijn
lijk ongeval worden broer en zus ge
dwongen om voor het eerst in tien jaar 
terug naar huis te keren. Daar raken  
ze verstrikt in een duister mysterie rond 
de verdwijning van hun ouders.
St. Joris Doele | DO 17 Nov | 19.30 u

FELIX (2013)
Zuid-Afrika | komedie / drama | 97 

min. | regie Roberta Durrant | met 

Okwethu Banisi, Andrea Dondolo en 

Nicholas Ellenbogen

De dertienjarige Felix woont in een bui
tenwijk van het ZuidAfrikaanse Kaap
stad. Hij droomt ervan om saxofonist te 
worden, net als zijn overleden vader, 
maar zijn moeder vindt jazz duivelse 
muziek en verbiedt hem te spelen. Ze 
wil dat hij zich volledig op zijn huiswerk 
concentreert, want hij is net gestart aan 
een deftige middelbare school. In het ge
heim stort Felix zich toch op een muzi
kaal avontuur.
Monopole | ZA 19 Nov | 14.50 u

FIRST NIGHT OUT (2015)
Verenigde Staten | kort | 2.22 min. | 

regie Will Mayo

Het is een comfortabel gevoel om eens 
gewoon alleen uit eten te gaan. 
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 20.00 u

Theater a/d Schie  | ZO 20 nov | 22.00 u

FLORENCE FOSTER 
JENKINS (2016)

Verenigd Koninkrijk / Frankrijk | kome-

die / drama | 110 min.

regie Stephen Frears | met Meryl 

Streep, Hugh Grant en Rebecca 

Ferguson

De film vertelt het waargebeurde verhaal 
van Florence Foster Jenkins, de legenda
rische Amerikaanse socialite die in de vo
rige eeuw wanhopige pogingen deed een 
beroemde zangeres te worden en zich 
daarbij niet liet hinderen door gebrek aan 
talent. Haar echtgenoot en manager St 
Clair Bayfield was vastbesloten om zijn 
geliefde Florence af te schermen van de 
waarheid. Maar wanneer Florence besluit 
om een openbaar concert in Carnegie 
Hall te geven in 1944, staat St Clair voor 
zijn grootste uitdaging tot dan toe.
Havenkerk | DO 17 nov | 20.00 u

Sint Joris Doele

De Club van Sinterklaas

Cupcakes

Dukhtar

Een man die Ove heet

Familieweekend
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FREEHELD (2015)
Verenigde Staten | drama / 

Romantiek | 103 min. | regie Peter 

Sollett | met Julianne Moore, Ellen 

Page en Michael Shannon

Laurel Hester werkt als rechercheur in 
New Jersey. Ze is nooit open geweest 
over haar seksuele voorkeur totdat ze 
verliefd wordt op Stacie Andree, een 
jongere, openlijk lesbische automon
teur. Wanneer Laurel te horen krijgt dat 
ze terminaal ziek is, vraagt ze de wet
gevers van New Jersey haar politiepen
sioen aan Stacie te geven in geval ze 
overlijdt.
Monopole | ZO 20 Nov | 16.30 u

FRIEDRICH 
LIECHTENSTEIN: 
BELGIQUE BELGIQUE 
(2014)

Duitsland | kort | 10 min. | regie 

Bruno Derksen

Wenneker cinema 2 | VR 18 nov |  

21.15 u

G
GALLOPING MIND 
(2015)

België | drama | 120 min. | regie Wim 

Vandekeybus | met Matt Devere, 

Natali Broods en Jerry Killick

Wanneer een verpleegster ontdekt dat 
haar partner de vader is van een pasge
boren tweeling, besluit ze een van de 
baby’s te ontvreemden. Ze verbergt het 
meisje voor haar broertje, dat in een 
straatbende opgroeit. Tien jaar later 
kruisen hun wegen opnieuw. De kinde
ren voelen zich aangetrokken tot elkaar 
en ontdekken hun gemeenschappelijk 
lot, hen opgelegd door de volwassenen.
Pand Paulus | VR 18 Nov | 22.30 u

GRANDMA (2015)
Verenigde Staten | komedie / drama 

| 82 min. | regie Paul Weitz | met Lily 

Tomlin, Julia Garner en Marcia Gay 

Harden

De zelfbenoemde misantroop Elle Reid 
ziet haar beschermende situatie uiteen 
spatten wanneer haar 18jarige doch
ter Sage plots opduikt en haar om hulp 
vraagt. Samen gaan ze een dag op pad 
waardoor Elle langzaam haar verleden 
begint te accepteren en Sage gecon
fronteerd wordt met haar toekomst.
Monopole | DO 17 Nov | 19.45 u

GOLDEN OLDIES (2016)
Nederland | kort | 2 min.

regie Daan Velsink en Joost 

Lieuwma

Als een slungelige jongen in een typische 
fifties diner met het mooiste meisje op 
de dansvloer wil rock’n’ rollen, wordt hij 
tegengewerkt door een opdringerige no
zem en een haperende jukebox.
Wenneker cinema 2 | DO 17 nov |  

22.25 u

Grote kerk  | ZA 19 nov | 22.00 u

GRATIS (2016)
Nederland | kort | 10 min.

Merijn Scholte Albers enTobias Smeets
winnaar Gouden Kalf 2016, een echt
paar wint een minuut gratis winkelen. 
Ze hebben alles zoveel mogelijk voor
bereid maar bij het startschot verliezen 
ze volledig de controle.
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

H
HEAVEN ON EARTH 
(2015)

Zweden | komedie / muziek | 144 

min. | regie Kay Pollak | met Jakob 

Oftebro, Frida Hallgren en Lennart 

Jähkel

De film vertelt het verhaal van een 
groep mensen in het kleine dorpje 

Ljusåker in het meest noordelijkste 
deel van Zweden. Wanneer de koordi
recteur, de wereldberoemde dirigent 
Daniel Daréus, overlijdt, laat hij zijn 
koor en de liefde van zijn leven achter, 
de prachtige sopraan Lena, die tevens 
in verwachting is van hun kind.
Wenneker cinema 1 | ZO 20 nov |  

19.00 u

HELLINGPROEF (2015)
Nederland | kort | 13 min. |  

regie Nils Vleugels

Een rijexaminator krijgt steeds leerlin
gen van dezelfde leeftijd terwijl hij 
steeds ouder wordt. Toch probeert hij 
het aan te leggen met één van zijn jon
ge leerlingen.
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

I
IK WIL GELUKKIG ZIJN 
(2016)

Nederland | Documentaire | 71 min. | 

regie Annette Apon | met Johanna 

ter Steege, en de stemmen van 

Olga Zuiderhoek en Krijn ter Braak

Fien de la Mar (1898 – 1965) was 
een uitzonderlijk actrice en zangeres. 
De eerste echte Nederlandse diva liet 
zich niet in een hokje stoppen. Ze kon 
álles: cabaret, revue, operette, toneel, 
film en televisie. Ze had lak aan het 
onderscheid tussen hoge en lage kunst 
en kon in allebei excelleren. In Neder
land werd ze op handen gedragen van
wege haar ongekende talent en com
plete overgave. Haar leven en spelen 
waren zo nauw met elkaar verbonden 
dat het haar uiteindelijk fataal werd. 
Een tragedie die haar rollen op sommi
ge momenten een huiveringwekkende 
glans gaf. De film roept middels film
fragmenten en foto’s een beeld op van 
de magie van haar spel, de euforie en 
de wanhoop in haar leven.
Wenneker cinema 2 | DO 17 nov |  

22.30 u

IXCANUL (2015)
Guatemala / Frankrijk | drama | 91 

min. | regie Jayro Bustamante | met 

María Mercedes Croy, María Telón 

en Manuel Manuel Antún

María is een 17jarig Mayameisje dat 
met haar ouders op een koffieplantage 
aan de voet van een actieve vulkaan in 
Guatemala woont. Ze droomt van het 
moderne leven in de stad, maar het 
enige wat haar wacht is een gearran
geerd huwelijk met de voorman op de 
plantage.
Korenbeurs: Korenzaal | ZA 19 nov | 

12.00 u

J
JAMES WHITE (2015)

Verenigde Staten | drama | 85 min. | 

regie Josh Mond | met Christopher 

Abbott, Cynthia Nixon en Scott 

Mescudi

James White’s wereld komt op zijn kop 
te staan als zijn moeder plotseling 
komt te overlijden. Ook zijn vader blijkt 
op de dood af te stevenen. De jonge 
New Yorker probeert wanhopig de con
trole te krijgen over zijn eigen leven, 
hetgeen niet meevalt vanwege zijn roe
keloze en zelfdestructieve gedrag.
St. Joris Doele | ZA 19 Nov | 15.45 u

K
KIDNEP (2015)

Nederland | Familie | 87 min.

regie Diederik Ebbinge | met Teun 

Stokkel, Martin van Waardenberg 

en Marcel Musters

Bo, enig kind van rijke ouders, wordt 
ontvoerd. Zijn beschermde en rijke we

reldje komt op z’n kop te staan. Tussen 
Bo en zijn ontvoerder Fred ontstaat te
gen beider verwachtingen in een band. 
Bo ontdekt in Fred de vader die hij 
mist en leert voor zichzelf op te komen. 
Fred ziet in waar hij al z’n leven lang 
voor vlucht en leert vader te zijn.
Korenbeurs: Beurszaal | ZA 19 nov | 

15.45 u

KIKI, EL AMOR SE 
HACE (2016)

Spanje | komedie | 102 min. | regie 

Paco León | met Natalia de Molina, 

Álex García en Jacobo Sánchez

De film benadert seks en liefde met 
behulp van vijf verhalen: het getrouw
de stel Paco en Ana willen de passie 
van hun seksuele relatie, lang verwaar
loosd, nieuw leven in blazen; Jose Luis 
probeert de affectie van zijn vrouw Pa
loma, die na een ongeluk in een rol
stoel terecht is gekomen, te redden; 
Ma Candelaria en Antonio willen ou
ders worden, maar zij blijft onbevre
digd; Álex tracht Natalia’s fantasieën 
waar te maken, terwijl zij begint te 
twijfelen of hij haar ooit ten huwelijk 
zal vragen; en Sandra is een alleen
staande vrouw, midden in de zoektocht 
naar ware liefde. 
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov |  

14.15 u

KOLLEKTIVET (2016)
Denemarken / Zweden / Nederland 

| drama / Familie | 111 min. | regie 

Thomas Vinterberg | met Ulrich 

Thomsen, Fares Fares en Trine 

Dyrholm

Het verhaal speelt zich af in het mid
den van de jaren 70. Erik en Annam 
zijn een academisch koppel. Samen 
met hun dochter Freja richten ze een 
commune op in hun woning in het 
voorstedelijke Hellerup. Aanvankelijk 
gaat alles goed: er vinden grote ont
moetingen, etentjes en feesten plaats 
in het huis. Er is vriendschap, liefde, 
familie en een gemeenschap onder  
één dak. Maar wanneer ook de  
minnares van Erik intrekt in het huis, 
verandert alles. 
‘t Huis te Poort | ZA 19 Nov | 19.45 u

L
LA DANSEUSE (2016)

Frankrijk / België | drama / muziek | 

108 min. | regie Stéphanie Di Giusto 

| met Soko, Gaspard Ulliel en 

Mélanie Thierry

Na de dood van haar vader verlaat de 
25jarige MarieLouise de westkust en 
gaat naar haar moeder in New York om 
haar droom te verwezenlijken: actrice 
worden. Tijdens een opvoering op het 
podium wordt door toeval de “Serpen
tine Dance” geboren, een sierlijke be
weging. Het publiek is meteen in de 
ban en MarieLouise wordt Loïe Fuller 
en vertrekt naar Parijs waar ze door 
onder andere Toulouse Lautrec en de 
gebroeders Lumière wordt bewonderd. 
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov |  

22.40 u

L’AVENIR (2016)
Frankrijk / Duitsland | drama | 100 

min. | regie Mia Hansen-Løve | met 

Isabelle Huppert, Edith Scob en 

Roman Kolinka

L’avenir vertelt het verhaal van een 
vrouw die, nadat ze de 50 gepasseerd 
is, wordt getroffen door een aantal te
genslagen. Haar man is vreemdgegaan, 
ze is ontslagen van haar werk en haar 
moeder is onlangs overleden. Maar on
danks deze nare gebeurtenissen laat ze 
zich niet klein krijgen.
Wenneker cinema 2 | DO 17 nov |  

19.15 u

Florence Foster Jenkins

Kollektivet

Kiki El Amor

Ik wil gelukkig zijn

James White
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LA FILLE INCONNUE 
(2016)

België | drama | 113 min. | regie 

Jean-Pierre Dardenne en Luc 

Dardenne | met Adèle Haenel, 

Jérémie Renier en Olivier Gourmet

Jenny is een jonge huisdokter met 
schuldgevoelens, omdat ze deur van 
haar praktijk gesloten hield voor een 
meisje dat later dood wordt aangetrof
fen. Wanneer ze van de politie hoort 
dat de identiteit van het meisje onbe
kend is, gaat ze op zoek naar haar 
naam. Beetje bij beetje brengt ze de 
waarheid aan het licht.
Wenneker cinema 1 | DO 17 nov |  

20.00 u

LE NOUVEAU (2016)
Frankrijk | komedie | 81 min. | regie 

Rudi Rosenberg | met Raphaël 

Ghrenassia, Joshua Raccah en 

Géraldine Martineau

De eerste week van Benoit in zijn 
nieuw college verloopt niet zoals hij 
had gehoopt. Hij wordt mishandeld 
door de bende van Charles, de popu
laire jongens, en de enige studenten 
die wat sympathie uitstralen vallen 
ook al niet in zijn smaak. Gelukkig is 
er Johanna, een mooie Zweedse met 
wie Benoit bevriend raakt en op wie 
hij uiteindelijk verliefd wordt. 
Korenbeurs: Korenzaal | ZO 20 nov | 

16.20 u

LES COWBOYS (2015)
Frankrijk | drama / Roadmovie | 114 

min. | regie Thomas Bidegain | 

met François Damiens, Finnegan 

Oldfield en John C. Reilly

Alain houdt zich voor zijn hobby op in 
een gemeenschap van cowboys in 
Frankrijk. Samen met zijn zoon gaat 
hij op zoek naar zijn dochter, nadat 
die met haar radicaliserende Arabi
sche geliefde van Frankrijk naar Af
ghanistan vertrokken is. Het verhaal 
omspant een periode van 12 jaar,  
het begin van de nieuwe eeuw, net de 
periode van de aanslagen in Madrid, 
New York en Londen.
Korenbeurs: Korenzaal | DO 17 nov |  

22.20 u

Monopole | VR 18 Nov | 22.00 u

LES OGRES (2015)
Frankrijk | drama | 142 min.

regie Léa Fehner | met François 

Fehner, Marion Bouvarel en Marc 

Barbé

Familie, werk, liefde en vriendschap lo
pen dwars door elkaar bij de licht ex
centrieke leden van het Franse Tsje
chov Cabaret. Het rondtrekkende thea
tergezelschap strijkt met hun caravans 
neer in havengebieden en andere deso
late plekken, waar ze hun hele hebben 
en houwen met elkaar delen. Het dra
ma verplaatst zich met gemak van het 
toneel naar de echte wereld, gestimu
leerd door de bacchanalen die zich re
gelmatig in het kampement afspelen. 
Wenneker cinema 2 | ZO 20 nov |  

15.30 u

LE SECRET DE LA 
PLUME D’OR (2015)

Frankrijk | kort | 2.24 min. | regie 

Guillaume Roguier

Korte animatie naar aanleiding van 
het gezegde “Boontje kom om zijn 
loontje” Adler, een hebzuchtige en 
wrede strijder slaagt erin om de tem
pel te bereiken waarin zich een duif 
met een gouden veer herbergt.
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 12.00 u

LIZA THE FOX-FAIRY 
(2015)

Hongarije | komedie / Romantiek | 

98 min. | regie Károly Ujj Mészáros 

| met Mónika Balsai, Szabolcs 

Bede Fazekas en David Sakurai

Boedapest, de jaren zestig. Eenzame 
Liza erft het appartement van de over

leden oude dame die zij verzorgde. 
Haar enige vriend is de geest van een 
Japanse popzanger. In werkelijkheid is 
hij een demon die haar juist op alle 
mogelijke manieren tegenwerkt in 
haar zoektocht naar geluk. Wanneer 
er in Liza’s omgeving om de haverklap 
mensen sterven, vreest ze zelf een de
mon te zijn, een Japanse foxfairy. 
Maar rechercheur Zoltán, die een ka
mer huurt in haar appartement, is er
van overtuigd dat Liza onschuldig is.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov |  

21.45 u

LOLA OP DE ERWT 
(2014)

Duitsland | Familie

90 min. | regie Thomas Heinemann 

| met Christiane Paul, Antoine 

Monot Jr. en Olaf Krätke

De kleine Lola Lachmann is een een
zaat. Dit heeft niets te maken met het 
feit dat zij alleen woont met haar 
moeder op een woonboot op de rivier, 
maar alles met de plotse verdwijning 
van haar vader. Zo weigert zij zich nog 
altijd te wassen in haar hals, omdat 
ze daar de laatste kus van haar vader 
wil bewaren. Daarnaast zoekt zij haar 
toevlucht tot een droomwereld. Maar 
dan volgt een grote schok: haar moe
der heeft een nieuwe vriend en nu 
dreigt Lola’s leven helemaal uit elkaar 
te vallen.
Korenbeurs: Beurszaal | ZA 19 nov | 

13.45 u

LOLO (2015)
Frankrijk | komedie | 99 min.

regie Julie Delpy | met Julie Delpy, 

Dany Boon en Vincent Lacoste

Violet (Julie Delpy) is een 40jarige 
workaholic. Wanneer ze samen met 
haar beste vriendin Ariane (Karin 
Viard) op een spa resort is valt ze voor 
de provinciaalse computernerd Jean
René (Dany Boon). De veelbelovende 
romance begint echter te ontrafelen 
wanneer JeanRené haar gekoesterde 
zoon Lolo (Vincent Lacoste) ontmoet 
en hun ongewone relatie ontdekt. 
Korenbeurs: Korenzaal | DO 17 nov | 

19.30 u

LOUDER THAN BOMBS 
(2015)

Noorwegen / Frankrijk / 

Denemarken / Verenigde Staten | 

drama | 109 min. | regie Joachim 

Trier | met Gabriel Byrne, Isabelle 

Huppert en Jesse Eisenberg

Drie jaar na de onverwachte dood van 
de beroemde oorlogsfotografe Isabel 
Freed, brengt de voorbereiding van 
een tentoonstelling haar echtgenoot 
en twee zonen voor het eerst opnieuw 
samen. Een verontrustend geheim 
komt weer naar boven en dwingt de 
drie mannen om naar elkaar en zich
zelf te kijken in een nieuw licht, en 
hun diepste behoeften en verlangens 
te herdefiniëren.
St. Joris Doele | VR 18 Nov | 19.45 u

LOVE & FRIENDSHIP 
(2016)

Ierland / Frankrijk / Nederland / 

Verenigde Staten | komedie / 

Romantiek | 92 min. | regie Whit 

Stillman | met Kate Beckinsale, 

Chloë Sevigny en Xavier Samuel

Het verhaal speelt zich af rond 1790, 
wanneer de mooie weduwe Lady 
Susan Vernon naar het landgoed van 
haar schoonfamilie afreist. Daar wil ze 
komaf maken met de kleurrijke ge
ruchten over haar amoureuze escapa
des die de ronde doen in de betere 
kringen. Eenmaal daar, besluit ze op 
zoek te gaan naar een echtgenoot voor 
zichzelf en haar nogal terughoudende 
dochter Frederica.
Korenbeurs: Beurszaal | ZA 19 nov |  

20.00 u

M
MA LOUTE (2016)

Duitsland / Frankrijk | komedie | 122 

min. | regie Bruno Dumont | met 

Fabrice Luchini, Juliette Binoche en 

Valeria Bruni Tedeschi

Het is 1910 in de Slack baai in het 
noorden van Frankrijk. Mysterieuze 
verdwijningen houden de regio in zijn 
greep. Inspecteur Machin en zijn 
scherpzinnige assistent Malfoy (mis)
leiden het onderzoek. Ze belanden in 
het hart van een vreemde en verslin
dende liefdesrelatie tussen ‘Ma Loute’, 
de oudste zoon van een vissersfamilie 
met bijzondere gewoontes en Billie van 
Peteghem, de jongste van rijke burger
lijke familie van decadenten uit Lille.
‘t Huis te Poort | DO 17 Nov | 21.45 u

MÃE SÓ HÁ UMA (2016)
Brazilië | drama | 82 min. | regie 

Anna Muylaert | met Naomi Nero, 

Daniel Botelho en Daniela Nefussi

De 17jarige Pierre begint langzaam
aan te ontdekken wie hij is. Hij speelt 
in een band, mag dankzij zijn knappe, 
androgyne uiterlijk niet klagen over be
langstelling van zowel meisjes als jon
gens, en experimenteert met makeup 
en het dragen van vrouwenkleding. 
Dan stort zijn wereld in: zijn liefheb
bende moeder Aracy blijkt hem als 
baby te hebben gestolen. Zij verdwijnt 
in de gevangenis, hij gaat wonen bij 
zijn traditionele, biologische ouders 
Gloria en Mattheus, die hem zijn ge
boortenaam Felipe teruggeven. Pierre 
is allesbehalve enthousiast. 
Wenneker cinema 2 | ZO 20 nov |  

22.15 u

MAGGIE’S PLAN (2015)
Verenigde Staten | komedie / 

Romantiek | 98 min. | regie Rebecca 

Miller | met Greta Gerwig, Julianne 

Moore en Ethan Hawke

Maggie wil graag een baby maar ze 
heeft nog nooit een relatie gehad die 
langer dan 6 maanden aanhield. Ze 
besluit een vrijblijvende spermadonatie 
van een augurken ondernemer uit 
Brooklyn aan te nemen. Ze is echter 
nog maar nauwelijks begonnen met 
het kunstmatige inseminatie proces, 
wanneer ze verliefd wordt op John, een 
ongelukkig getrouwde academicus.
Monopole | DO 17 Nov | 21.45 u

MANNENHARTEN (2013)
Nederland | komedie / Romantiek | 

100 min. | regie Mark de Cloe | met 

Barry Atsma, Daan Schuurmans en 

Jeroen Spitzenberger

Het verhaal van zes stadse mannen in 
een sportschool, op een keerpunt in hun 
leven. Ze zijn op zoek naar hun plek in 
het leven en naar degene die ze aan hun 
zijde willen. Verbonden door de uren 
waarin ze zich in het zweet werken, le
ren we ze allemaal kennen. Bijvoorbeeld 
het verlegen type, zoekend naar een 
vrouw voor het leven. Of de man die al 
jaren bezet is, maar in paniek raakt door 
zijn naderende vaderschap.
Monopole | ZO 20 Nov | 10.30 u

MANNENHARTEN 2 
(2015)

Nederland | komedie | 90 min. | re-

gie Mark de Cloe | met Daan 

Schuurmans, Barry Atsma en 

Jeroen Spitzenberger

Ook in Mannenharten 2 blijkt de liefde 
weer alles behalve een sprookje. De 
baby van Wouter (Jeroen Spitzenber
ger) en Nicole (Katja Herbers) drijft 
hen vooral uit elkaar. Als beginnend 
kinderboekenschrijfster heeft ze vooral 
oog voor haar leuke boeken en dito uit
gever. Met als gevolg dat Wouter zich 
nog één keer in het onbezonnen stu
dentenleven stort. 
Monopole | ZO 20 Nov | 12.30 u

Les Ogres

Liza the Fox Fairy

Louder than Bombs

Le nouveau

Love & Friendship
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ME AND EARL AND THE 
DYING GIRL (2015)

Verenigde Staten | komedie / drama 

| 104 min. | regie Alfonso Gomez-

Rejon | met Thomas Mann, Olivia 

Cooke en Jon Bernthal

Greg Gaines is iemand die op kan gaan 
in elke sociale omgeving op school. 
Een ware gave. Hij is wat dat betreft 
een der laatste Mohikanen. Hij heeft 
slechts één goede vriend, genaamd 
Earl. Toch raakt hij bevriend met een 
nieuw persoon: een aan leukemie lij
dend klasgenootje.
‘t Huis te Poort | ZA 19 Nov | 22.00 u

ME BEFORE YOU (2016)
Verenigde Staten | drama | 110 min. | 

regie Thea Sharrock | met Emilia 

Clarke, Sam Claflin en Jenna 

Coleman

William Traynor (Sam Claflin) was een 
levensgenieter totdat hij als gevolg van 
een verkeersongeluk verlamd raakte. 
Zijn wens is om zijn leven te beëindi
gen. Een jonge laag opgeleide vrouw 
afkomstig uit een arbeidersgezin, Loui
sa Clark (Emilia Clarke), wordt in 
dienst genomen om hem te verzorgen. 
Tussen hen ontstaat een bijzondere 
band.
Havenkerk | DO 17 nov | 22.30 u

MEDITERRANEA (2015)
Italië / Frankrijk / Verenigde Staten 

/ Duitsland / Qatar | drama | 107 

min. | regie Jonas Carpignano | met 

Alassane Sy, Vincenzina Siciliano 

en Koudous Seihon

Ayiva heeft onlangs zijn huis in Burki
na Faso verlaten om op zoek te gaan 
naar een manier om voor zijn zus en 
dochter te zorgen. Hij misbruikt zijn 
positie tijdens een illegale smokkelope
ratie om zichzelf en zijn beste vriend 
Abas van het continent af te krijgen. 
Ayiva past zich aan aan het leven in 
Italië, maar wanneer de spanningen 
met de lokale gemeenschap oplopen 
begint het steeds gevaarlijker te wor
den. 
Wenneker cinema 2 | ZO 20 nov |  

13.15 u

MEN AND CHICKEN 
(2015)

Denemarken / Duitsland | komedie / 

drama | 104 min. | regie Anders 

Thomas Jensen | met Mads 

Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas en 

David Dencik

Elias en Gabriel zijn twee erg verschil
lende broers. Gabriel is een uitgebluste 
professor aan de universiteit en Elias 
heeft enkel interesse in vrouwen en tri
viale kennis. Wanneer hun vader sterft 
vernemen de broers, die elkaar niet 
echt mogen, via hun vaders testament 
dat ze geadopteerd zijn. Ondanks hun 
meningsverschillen besluiten Elias en 
Gabriel om hun biologische vader te 
zoeken. Ze ontdekken dat hij op het ei
land Ork woont. Daar zullen ze voor 
het eerst hun echte familie ontmoeten.
Korenbeurs: Beurszaal | VR 18 nov | 

21.30 u

MIKE AND DAVE NEED 
WEDDING DATES (2016)

Verenigde Staten | komedie | 98 

min. | regie Jake Szymanski | met 

Zac Efron, Anna Kendrick en Adam 

DeVine

Twee losgeslagen broers, Mike (Adam 
DeVine) en Dave (Zac Efron) genaamd, 
worden door hun ouders verplicht om 
voor de trouwpartij van hun zus in Ha
wai op zoek te gaan naar een date. Het 
tweetal plaatst een online advertentie 
in de zoektocht naar twee welopgevoe
de dames en komt zo in contact met 
Alice en Tatiana. Hopend op een wild 
uitje, worden de jongens overscha
duwd door een oncontroleerbaar duo 
dat hen te slim af is.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 19.30 u

MIND THE GAP (2015)
Katy Wang | GB / 2015 / 1 min. /  

animatie

Geluiden verbeeld van de Londense  
metro.
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov |  

21.15 u

MINOES (2001)
Nederland | Familie / Fantasy | 90 

min. | regie Vincent Bal | met  

Carice van Houten, Theo Maassen 

en Sarah Bannier

Tibbe, beginnend journalist bij de Kil
lendoornse Courant, staat op het punt 
om ontslagen te worden. Eigenlijk is hij 
te verlegen om een goede journalist te 
zijn, maar de hoofdredactrice geeft 
hem nog een kans. Hij ontmoet de 
merkwaardige juffrouw Minoes. Zij is 
vroeger een kat geweest, en ze spint, 
geeft kopjes, slaapt bij voorkeur opge
rold in een doos en kan met katten 
communiceren. Tibbe heeft eerst zo 
zijn twijfels over juffrouw Minoes, maar 
als zij hem, dankzij haar kattencontac
ten, aan het exclusieve nieuws helpt 
waarmee hij zijn baan kan behouden, 
besluit Tibbe haar als assistente aan te 
nemen.
Grote Markt | ZO 20 nov | 16.00 u 

(openlucht)

MISS YOU ALREADY 
(2015)

Verenigd Koninkrijk | komedie / dra-

ma | 112 min. | regie Catherine 

Hardwicke | met Drew Barrymore, 

Toni Collette en Dominic Cooper

Milly en Jesse zijn altijd de beste vrien
dinnen geweest. Sinds hun jeugd heb
ben ze alles gedeeld: geheimen, kle
ding, humor en vriendjes. Nu proberen 
ze volwassen te worden. Milly heeft 
een goede baan en woont in een prach
tig herenhuis met haar man Kit en hun 
twee kinderen. Jess is een stedenbouw
kundige en zij en haar vriend wonen op 
een woonboot in een Londense gracht. 
Hun vriendschap komt echter op het 
spel te staan wanneer Jess heel graag 
een kindje wil en Milly ontdekt dat ze 
borstkanker heeft.
Westvestkerk | VR 18 Nov | 20.00 u

Korenbeurs: Korenzaal | ZA 19 nov | 

20.15 u

MISTRESS AMERICA 
(2015)

Verenigde Staten | komedie | 88 min. 

| regie Noah Baumbach | met Greta 

Gerwig, Lola Kirke en Heather Lind

Tracy is een eenzame eerstejaars uni
versiteitsstudente in New York. Ze 
wordt gered uit haar eenzaamheid door 
haar aanstaande stiefzuster Brooke, 
een avontuurlijke meid uit de stad die 
haar verstikt in vreemde, verleidelijke 
intriges.
Korenbeurs: Beurszaal | DO 17 nov | 

22.15 u

MON ROI (2015)
Frankrijk | drama / Romantiek | 130 

min. | regie Maïwenn | met Vincent 

Cassel, Louis Garrel en Emmanuelle 

Bercot

Na een ernstige knieblessure is Tony 
gedwongen om opnieuw te leren lopen 
in een revalidatiecentrum. Haar fysieke 
lijdensweg wordt bemoeilijkt door haar 
herinneringen aan de lange jaren die ze 
besteed heeft om zich proberen te ont
doen van de invloed van een man, een 
charismatische oplichter die haar stuk
je bij beetje vernietigt en met wie ze 
een zoon had..
Pand Paulus | ZA 19 Nov | 19.30 u

MONSIEUR CHOCOLAT 
(2015)

Frankrijk | drama | 110 min. | regie 

Roschdy Zem | met Omar Sy, James 

Thierrée en Noémie Lvovsky

De film vertelt het verhaal van Rafael 
Padilla die werd geboren in 1860 in 

Cuba en bekend stond als de clown 
Chocolat. Hij was de eerste zwarte 
circusartiest in Frankrijk die een groot 
succes had aan het einde van de 19e 
eeuw. De kenmerkende figuur van zijn 
tijd zorgde ervoor dat hij de lieveling 
van Montmartre werd, Toulouse 
Lautrec inspireerde en hij in de eerste 
films van de gebroeders Lumière ver
scheen. 
‘t Huis te Poort | VR 18 Nov | 22.15 u

Theater a/d Schie | ZO 20 Nov | 11.00 u

MOTHER I LOVE YOU 
(2016)

Letland | drama | 83 min. | regie 

Janis Nords | met Kristofers 

Konovalovs, Vita Varpina en Matiss 

Livcans

Tiener Raimonds is student op een 
school voor muzikaal begaafde kinde
ren. Zijn gedrag daar levert hem een 
reprimande op. Hij heeft er echter 
geen problemen mee om de handte
kening van zijn moeder te vervalsen of 
om de telefoon uit te schakelen, zodat 
zijn moeder dit niet te weten komt. Zij 
werkt namelijk veel over om de eind
jes aan elkaar te knopen en kan even 
geen gezeur aan haar hoofd hebben. 
Van de ene leugen belandt Raimonds 
in de andere en de gevolgen kan hij 
niet meer bijhouden.
Korenbeurs: Korenzaal | ZO 20 nov | 

14.45 u

MOUNTAINS MAY 
DEPART (2015)

China / Frankrijk / Japan | drama | 

131 min. | regie Zhangke Jia | met 

Tao Zhao, Yi Zhang en Jing Dong 

Liang

China, de jaren 90. Tao en Dong zijn 
een jong verliefd koppel. Maar Tao 
verlaat Dong om te trouwen met een 
rijke mijneigenaar. Het jaar 2014. 
Dong ligt op sterven en ziet Tao voor 
het eerst weer. Ze is gescheiden een 
heeft een verbannen zoon in Australië 
wonen. Australië, 2025. Tao’s zoon 
spreekt nauwelijks Chinees meer, op 
de naam van zijn moeder na.
Wenneker cinema 2 | ZO 20 nov |  

19.45 u

MUCH LOVED (2015)
Frankrijk / Marokko | drama | 104 

min. | regie Nabil Ayouch | met 

Loubna Abidar, Asmaa Lazrak en 

Halima Karaouane

Midden in de nacht rijdt een limousi
ne door Marrakech. Tot in de puntjes 
verzorgd en druk pratend zijn Noha, 
Soukaina en Randa op weg naar een 
exclusief feest. De drie vrouwen zijn 
prostituees. Ze verkopen hun licha
men aan rijke Arabieren en Europea
nen, die ze in discotheken, restaurants 
en tijdens feestjes oppikken. Hun da
gelijks leven heeft weinig gemeen met 
de uitgelaten partywereld: ze worden 
regelmatig bedreigd en zijn verstoten 
door hun families. Wanneer ze de jon
ge, onervaren prostituee Hlima ont
moeten, ontstaat een nieuwe, hechte 
vriendschap. 
St. Joris Doele | ZA 19 Nov | 19.30 u

MY BIG FAT GREEK 
WEDDING 2 (2016)

Verenigde Staten | komedie | 94 

min. | regie Kirk Jones | met Nia 

Vardalos, John Corbett en Elena 

Kampouris

Toula (Nia Vardalos) en Ian (John Cor
bett) zijn inmiddels al jaren getrouwd, 
maar hebben de laatste jaren de nodi
ge huwelijksproblemen. Vooral hun 
oudste dochter heeft de nodige moei
lijkheden. Ondertussen staat er bin
nenkort weer een Grieks huwelijk voor 
de deur, dat deze keer nog groter en 
massaler is.
Korenbeurs: Beurszaal | VR 18 nov | 

19.30 u

N
NEON BULL (2015)

Brazilië / Uruguay / Nederland | dra-

ma | 101 min. | regie Gabriel Mascaro | 

met Juliano Cazarré, Maeve Jinkings 

en Josinaldo Alves

Iremar werkt bij de ‘Vaquejadas’, een ro
deo in het noordoosten van Brazilië, 
waar twee mannen te paard een stier 
proberen neer te halen door hem bij zijn 
staart te grijpen. Het is stoffig en zwaar 
werk om de stieren te voeden, voor te 
bereiden en te verzorgen. Hij leeft samen 
met zijn collega’s in de vrachtwagen 
waarmee die stieren vervoerd worden 
naar de shows. Samen vormen ze een 
hechte familie. 
St. Joris Doele | ZO 20 Nov | 14.45 u

NEXT TO HER (2014)
Israël | drama | 90 min. | regie Asaf 

Korman | met Liron Ben-Shlush, Liat 

Goren en Varda Ben Hur

Chelli voedt haar verstandelijk gehandi
capte zus Gabby op. Wanneer een maat
schappelijk werker ontdekt dat ze haar 
zus thuis alleen laat, terwijl zij werkt, 
wordt Chelli gedwongen om haar in een 
zorgcentrum te plaatsen. De leegte die 
ontstaan is door de afwezigheid van 
haar zus, wordt ingevuld door een man 
in haar leven. Die man, Zohar, zorgt voor 
nog een barst in de symbiotische relatie 
van de twee zussen.
Havenkerk | ZA 19 nov | 19.00 u

NONA EN DE ZINGENDE 
GEHAKTBAL (2016)

Nederland | kort | 2 min. | regie Ruud 

Bakker en Jonas Ott

Nadat Nona met zijn vriendjes zijn uit 
gespeeld en hun maagjes beginne te 
knorren worden ze verrast bij het open 
doen van de koelkast.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 12.15 u

O
OMEGA (2016)

Nederland | kort | 10 min. | regie 

Mustafa Duygulu

Als Ralf ’s nachts de stad doorkruist, be
moeit hij zich zo min mogelijk met de 
escorts die hij rondrijdt. Maar wanneer 
de blonde Kelly bij hem instapt, wordt 
hij overvallen door haar uitdagende en 
onvoorspelbare gedrag, ook omdat ze te
gelijk iets ontwapenends heeft. Hij moet 
zijn uiterste best doen om zijn afstand 
tot haar te bewaren. 
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

OUR LITTLE SISTER 
(2015)

Japan | drama | 128 min. | regie 

Hirokazu Koreeda | met Haruka Ayase, 

Masami Nagasawa en Suzu Hirose

Drie zussen – Sachi, Yoshino en Chika – 
wonen samen in een groot huis in de stad 
Kamakura. Wanneer hun vader, die 15 
jaar geleden het familiehuis al heeft verla
ten, sterft, reizen ze naar het platteland 
voor zijn begrafenis. Daar ontmoeten ze 
hun verlegen, tiener halfzusje. Al snel 
ontstaat er een goede band en nodigen ze 
de verweesde Suzu uit om bij hen te ko
men wonen waar ze gretig op in gaat.
Warande 157 | VR 18 Nov | 22.00 u

P
PANIEK! (2015)

Nederland | kort | 5 min.

regie Daan Velsink en Joost Lieuwma

Je herkent het wel, lekker een dagje weg 
en onderweg schrik je met de gedacht 
dat je het gas misschien hebt vergeten 
uit te doen...
Grote Kerk | VR 18 nov | 22.15 u

Havenkerk | VR 18 nov | 21.50 u

My Big Fat Greek Wedding

Mountains May Depart

Monsieur Chocolat

Maggie’s Plan

Ma Loute

Minoes

Miss You Already
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PARADE (2016)
Nederland | kort | 4 min. | regie Digna 

van der Put

Zes fanfare fluitspelers gaan op verken
ningstocht door het landschap van uni
formen. Een tocht die niet verloopt zon
der kleerscheuren.
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 22.15 u

St. Joris Doele | ZO 20 nov | 14.45 u

 
PIXELS (2010)

Frankrijk | kort | 2 min. | regie Patrick 

Jean

Uit een kapotte oude tv ontsnapt een 
wolk van pixels die samenklonteren in 
verschillende klassieke computerfiguren 
die de stad New York overnemen.
’t Huis te Poort | ZA 19 nov | 19.45 u

Theater a/d Schie  | ZO 20 nov | 15.45 u

PLUK VAN DE 
PETTEFLET (2004)

Nederland | Familie | 90 min. | regie 

Ben Sombogaart en Pieter van Rijn | 

met Janieck van de Polder, Suzanne 

Zuiderwijk en Arjan Ederveen

Op een mooie dag komt een klein rood 
kraanwagentje onder de poort van de 
Petteflet doorrijden met aan het stuur 
een jongetje van een jaar of acht. Het is 
Pluk en hij is op zoek naar een huisje 
om in te wonen. Dollie de duif vertelt 
hem dat het torenkamertje bovenop de 
Petteflet leegstaat. In de Petteflet leert 
Pluk een aantal flatbewoners en hun 
problemen kennen. Zoals mevrouw Hel
derder met haar dochter Aagje, meneer 
Pen van het winkeltje onder in de flat en 
vader Stamper met zijn vijf zoontjes. 
Korenbeurs: Beurszaal | ZO 20 nov | 

15.30 u

Q
QUAND ON A 17 ANS 
(2016)

Frankrijk | drama | 116 min. | regie 

André Téchiné | met Sandrine 

Kiberlain, Kacey Mottet Klein en 

Alexis Loret

Damien is een zeventienjarige scholier 
die bij zijn moeder Marianne, een dokter, 
woont terwijl zijn vader als militair op 
missie is in het buitenland. Hij wordt 
constant gepest door Thomas, een me
deleerling en er wordt regelmatig ge
vochten. Thomas is de adoptiezoon van 
een landbouwersgezin. Thomas’ pleeg
moeder heeft al verscheidene miskramen 
gehad en nu ze opnieuw in verwachting 
is en een moeilijke zwangerschap tege
moet gaat, wordt Thomas door de moe
der van Damien uitgenodigd om voorlo
pig bij hen te komen wonen. 
Korenbeurs: Korenzaal | ZA 19 nov | 

14.00 u

R
RAMS (2015)

IJsland | drama | 90 min. | regie 

Grímur Hákonarson | met Sigurður 

Sigurjónsson, Theodór Júlíusson en 

Charlotte Bøving

In een afgelegen vallei in IJsland, leven 
Gummi en Kiddi zij aan zij, terwijl ze hun 
schapen hoeden. Hun voorouderlijke kud
de schapen wordt beschouwd als een van 
de beste van het land en de twee broers 
werden al herhaaldelijke keren bekroond 
voor hun prijswinnende rammen, die een 
oeroude stamboom dragen. Hoewel ze 
het land en een manier van leven delen 
hebben Gummi en Kiddi met elkaar niet 
meer gesproken in veertig jaar. 
Monopole | ZA 19 Nov | 13.00 u

REIS NAAR HET 
NOORDEN (2015)

Frankrijk | Animatie | 81 min. | regie 

Rémi Chayé | met stemmen van Christa 

Théret, Féodor Atkine en Loïc Houdré

Het verhaal speelt zich af in Rusland 
(SintPetersburg, 1892) en draait om 

Sasha, een jonge meid uit een aristo
cratische familie. Ze is helemaal in de 
ban van het avontuurlijke leven van 
haar grootvader Oloukine, een bekende 
ontdekkingsreiziger. Hij wilde de 
Noordpool veroveren, maar keerde 
nooit terug van zijn expeditie. De repu
tatie van Sasha’s grootvader verdwijnt 
en maakt plaats voor schande. Het 
arctische schip dat hij ontwierp (de 
Davaï) kostte bovendien veel geld. 
St. Joris Doele | ZA 19 Nov | 11.00 u

Korenbeurs: Korenzaal | ZO 20 nov | 

13.00 u

REMEMBER TO CHECK 
OUT (2016)

Nederland | kort | 10 min. | regie 

Hiba Vink

De levens van een breekbare oude 
vrouw en een gejaagde gescheiden va
der raken elkaar op een doordeweekse 
dag in de tram. Als de man haar met 
een klein gebaar uit de brand helpt, 
kan hij niet meer terug. Hoewel hij niet 
bij haar kan blijven, durft hij haar niet 
aan haar lot over te laten. Een haasti
ge, langdurige zoektocht eindigt bij de 
tramhalte waar ze eerder die dag op
stapten. 
Korenbeurs: Korenzaal | DO 18 nov | 

21.15 u

ROALD DAHL’S ESIO 
TROT (2015)

Verenigd Koninkrijk | komedie | 88 

min. | regie Dearbhla Walsh | met 

Dustin Hoffman, Judi Dench en 

Lara Rossi

Vanaf zijn balkon kan meneer Hoppy 
(Dustin Hoffman) precies op het bal
kon van zijn onderbuurvrouw kijken. Al 
jaren is hij stiekem verliefd op me
vrouw Silver (Judi Dench), maar hij is 
te verlegen om haar aan te spreken. 
Op een dag hoort hij mevrouw Silver 
zeggen dat haar schildpad maar niet 
wil groeien. Meneer Hoppy grijpt zijn 
kans en verzint voor haar een indruk
wekkende toverspreuk. In eerste in
stantie werkt de truc, maar dan loopt 
het volledig uit de hand.
Monopole | ZO 20 Nov | 14.30 u

ROKJESDAG (2016)
Nederland | komedie / Romantiek | 

111 min. | regie Johan Nijenhuis | 

met Lieke van Lexmond, Jim 

Bakkum en Manuel Broekman

Rokjesdag. Die mooie eerste dag in het 
vroege voorjaar waarop vrouwen spon
taan en massaal besluiten dat het kan, 
met blote benen naar buiten. Ineens 
fladderen overal rokjes en jurkjes. En 
iedereen weet: de lente hangt in de 
lucht. Voor de naar liefde hunkerende 
personages in Rokjesdag is dit de per
fecte dag voor een cursus ‘Koken voor 
Singles’. Veertien personages beproe
ven hun geluk in de liefde. 
Korenbeurs: Beurszaal | DO 17 nov | 

20.00 u

Pand Paulus | VR 18 Nov | 20.15 u

ROOM (2015)
Ierland / Canada | drama | 118 min.

regie Lenny Abrahamson | met Brie 

Larson, Jacob Tremblay en Joan 

Allen

Voor Jack is de kamer zijn wereld: de 
plek waar hij geboren is, waar hij en 
zijn moeder eten en slapen, spelen en 
leren. Maar terwijl dit voor Jack als 
thuis voelt, ervaart zijn moeder het als 
een gevangenis. Dankzij de intense 
liefde voor haar zoon heeft ze het voor 
elkaar gekregen om hem te laten op
groeien in een kleine kamer van onge
veer 3 bij 3 meter. Maar doordat Jack 
steeds nieuwsgieriger begint te wor
den, weet ze dat de kamer niet voor 
onbepaalde tijd als thuis gebruikt kan 
worden.
St. Joris Doele | VR 18 Nov | 22.00 u

S
SHORT TERM 12 (2013)

Verenigde Staten | drama | 96 min. | 

regie Destin Daniel Cretton | met 

Brie Larson, John Gallagher Jr. en 

Kaitlyn Dever

Grace is een jonge vrouw die actief is in 
de jeugdzorg. Samen met haar vriend 
Mason werkt ze in een tehuis voor uit
huisgeplaatste jongeren. Deze zware 
baan zorgt ervoor dat haar relatie, haar 
verleden en haar toekomst onder druk 
komen te staan.
Korenbeurs: Korenzaal | ZO 20 nov | 

11.00 u

SON OF THE WOLF 
(2015)

Frankrijk | kort | 23 min. | regie Lola 

Quivoron

In een oud fort wil Johnny een vecht 
hond kopen maar hij schrikt van hoe 
het daar aan toe gaat. De hond vlucht 
weg en hij gaat naar ‘m op zoek. Ergens 
komt er een moment dat beiden elkaar 
weer vinden.
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 21.15 u

STEMS (2015)
Engeland | kort | 2 min. | regie Ainslie 

Henderson

Een lofrede over het korte leven van 
‘stop motion’ poppetjes die met elkaar 
in een band spelen.
’t Huis te Poort | DO 17 nov | 19.30 u

Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 16.30 u

STONEWALL (2015)
Verenigde Staten | drama | 129 min. | 

regie Roland Emmerich | met Jeremy 

Irvine, Jonathan Rhys Meyers en 

Ron Perlman

Het verhaal speelt zich af in 1969 rond 
de Stonewallrellen, de gewelddadige 
confrontatie die het begin betekende van 
de homobeweging in New York City. Dan
ny Winters, een jonge homo, vlucht naar 
New York en laat zijn zus achter. In New 
York ontdekt hij de homobar The Stone
wall Inn waar hij kennismaakt met Trevor. 
Hij wordt er echter ook opgemerkt door 
Ed Murphy, de manager van The Stone
wall Inn die samenspant met corrupte 
agenten en dakloze jongeren uitbuit.
St. Joris Doele | ZA 19 Nov | 13.00 u

STOP THE POUNDING 
HEART (2013)

Verenigde Staten / Italië / België | 

drama | 98 min. | regie Roberto 

Minervini | met Sara Carlson, Colby 

Trichell en Tim Carlson

Sara is een jong meisje dat is opge
groeid in een familie van geitenhouders. 
Haar ouders onderwijzen hun twaalf 
kinderen thuis volgens de strenge voor
schriften van de bijbel. Net als haar 
zussen, is Sara geleerd om een vrome 
vrouw te zijn, ondergeschikt aan man
nen terwijl ze haar emotionele en fysie
ke zuiverheid intact houdt tot het huwe
lijk. Wanneer Sara Colby ontmoet, een 
jonge amateur rodeorijder, belandt ze in 
een crisis met vraagtekens met de le
vensstijl die ze kent.
Wenneker cinema 1 | DO 17 nov | 22.25 u

SURIMI (2015)
België | kort | 3 min. | regie Martin 

Colas

Eén visje uit een school weet eindelijk 
een veilige plek te bemachtigen. Maar 
dit kan helaas niet lang goed gaan.
’t Huis te Poort | DO 17 nov | 21.45 u

Havenkerk | VR 18 nov | 19.15 u

T
TABOOK (2016)

Nederlands | kort | 2 min. | regie 

Dario van Vree

In een boekwinkel wordt de 19jarige 
Gwen onverwachts aangetrokken tot 

buitenissige erotica. Dat levert haar af
keurende blikken op van de andere 
klanten. Kiest Gwen voor haar diepste 
verlangens of laat ze zich beteugelen 
door haar gêne?
Wenneker cinema 1 | VR 18 nov | 21.30 u

St. Joris Doele | ZA 19 nov | 19.30 u

TANNA (2015)
Australië / Vanuatu | drama / 

Romantiek | 100 min. | regie Martin 

Butler en Bentley Dean

Het verhaal speelt zich af op een afgele
gen eiland in de Stille Zuidzee. Het ei
land is bedekt met een regenwoud en 
wordt gedomineerd door een vulkaan. 
In een stam wordt een jong meisje, 
Wawa, verliefd op Dain, de kleinzoon 
van het opperhoofd. Wanneer een inter
tribale oorlog escaleert, wordt Wawa 
zonder dat ze het weet verloofd met ie
mand anders, als onderdeel van een 
vredesakkoord. De jonge geliefden lo
pen weg, want ze weigeren hun lot te 
aanvaarden. Ze moeten kiezen tussen 
hun hart en de toekomst van de stam...
Warande 157 | VR 18 Nov | 19.45 u

TATTOO (2013)
Brazilië | drama / Romantiek | 110 

min. | regie Hilton Lacerda | met 

Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos, 

Rodrigo García, Maria de Jesus 

Baccarelli

Cléssio is choreograaf van de bruisende 
Braziliaanse cabaret en nachtclub ‘Chão 
de Estrelas’. Als de leuke 18jarige sol
daat Finhina naar een show komt en 
Cléssio ziet, valt hij als een blok voor 
hem, tot ongenoegen van de manipula
tieve en jaloerse dragqueen Paulete die 
hem ook wel leuk vindt. Er ontstaat een 
onstuimige relatie tussen de flamboyan
te Cléssio en de bedeesde soldaat, on
danks dat zijn wereld van een conserva
tief soldatenleven met homofobe sfeer 
in schril contrast staat met de uitbun
digheid van het cabaret en showleven 
van Cléssio. 
Korenbeurs: Korenzaal | ZA 19 nov | 

16.30 u

TESTAMENT OF YOUTH 
(2014)

Verenigd Koninkrijk | drama | 129 

min. | regie James Kent | met Alicia 

Vikander, Kit Harington en Hayley 

Atwell

De onstuitbare Vera overwint de voor
oordelen van haar familie en woon
plaats om een beurs te bemachtigen 
voor de Universiteit van Oxford. Ze 
wordt verliefd op Roland Leighton, de 
briljante vriend van haar broer, wanneer 
ze beiden naar de universiteit gaan om 
hun literaire dromen na te streven. 
Maar de Eerste Wereldoorlog dreigt uit 
te breken en de jongens vertrekken naar 
het front.
Monopole | ZA 19 Nov | 10.30 u

THAT SUGAR FILM 
(2014)

Australië | Documentaire | 90 min. | re-

gie Damon Gameau | met Damon 

Gameau, Isabel Lucas en Stephen Fry

Maker Damon Gameau presenteert 
zichzelf als proefkonijn, omringd door 
de nodige artsen en wetenschappers. 
Doel van het project is de effecten van 
suiker in het lichaam te registreren. Dit 
zal gebeuren via een dieet van 6 weken 
waarin hij 40 theelepels suiker per dag 
consumeert.
Monopole | ZA 19 Nov | 21.45 u

THE BATTLE (2016)
Oostenrijk | kort | 3.08 min. | regie 

Poppy Shmith

Van duisternis naar het licht, een dan
ser worstelt met zijn schaduw. Kayah 
Guenther is een jonge kunstenaar die 
worsteld om zijn plaats in de wereld te 
vinden. 
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 22.00 u

Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 14.00 u

Tony

The Here After

That Sugar Film

Tanna

Quand On a 17 Ans

Rams

Rokjesdag

Stop the Pounding Heart
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THE CHOICE (2015)
Verenigde Staten | drama / 

Romantiek | 111 min. | regie Ross Katz 

| met Benjamin Walker, Teresa Palmer 

en Maggie Grace

Travis Parker heeft alles wat een man zich 
maar kan wensen: een goede baan, trouwe 
vrienden en een droom huis in een kleine 
stad in North Carolina. Hij is ervan over
tuigd dat een serieuze relatie met een 
vrouw het goede leven enkel in de weg zou 
staan. Tot Gabby Holland haar intrek neemt 
in het huis naast het zijne. Ondanks Travis’ 
pogingen om vriendelijk te zijn, lijkt ze zich 
voortdurend aan hem te ergeren.
Monopole | ZO 20 Nov | 20.00 u

THE HERE AFTER (2015)
Zweden / Frankrijk / Polen | drama | 

102 min. | regie Magnus von Horn | 

met Ulrik Munther, Mats Blomgren en 

Loa Ek

Wanneer John terugkeert naar zijn vader 
na het uitzitten van een gevangenisstraf 
kijkt hij er naar uit om een nieuwe start 
te maken. In de lokale omgeving is zijn 
misdaad echter nog niet vergeten noch 
vergeven. Johns aanwezigheid brengt 
het slechtste in iedereen naar boven en 
er ontstaat al snel een dreigende sfeer. 
John krijgt het gevoel verlaten te zijn 
door zijn vroegere vrienden en de men
sen die hij liefheeft.
Wenneker cinema 2 | VR 18 nov | 19.15 u

THE IDOL (2015)
Argentinië / Palestina

drama | 100 min. | regie Hany Abu-

Assad | met Tawfeek Barhom, Hiba 

Attalah en Kais Attalah

Biografie over Mohammad Assaf, win
naar van de Arabische versie van Idols. 
Hij groeide op in de Gazastrook en was 
samen met zijn zusje al vroeg bezig met 
muziek, optredend op bruiloften. Maar 
zijn leven veranderde toen hij meedeed 
aan ‘Arab Idol’ in Egypte. Zonder pas
poort, in het geheim de grens passerend 
en zonder officiële uitnodiging voor zelfs 
maar een auditie.
Westvestkerk | ZA 19 Nov | 22.15 u

Theater a/d Schie | ZO 20 Nov | 13.30 u

THE LADY IN THE VAN 
(2015)

Verenigd Koninkrijk | drama / komedie 

| 104 min. | regie Nicholas Hytner | 

met Alex Jennings, Maggie Smith en 

Jim Broadbent

Autobiografisch verhaal van Alan Bennett, 
waarin de Britse schrijver (Alex Jennings) 
een bijzondere band ontwikkelt met Miss 
Shepherd (Maggie Smith), een oude 
dame die gedurende vijftien jaar in een 
busje op zijn oprijlaan woonde.
Westvestkerk | VR 18 Nov | 22.15 u

THE MAN WHO KNEW 
INFINITY (2015)

Verenigd Koninkrijk | drama | 108 min. 

| regie Matt Brown | met Jeremy 

Irons, Dev Patel en Toby Jones

Srinivasa Ramanujan Iyengar (Dev Patel) 
is opgegroeid in de arme om geving van 
Madras in India. Tijdens de Eerste We
reldoorlog wordt hij toegelaten tot de 
universiteit van Cambridge waar hij een 
pionier wordt in wiskundige theorieën 
onder begeleiding van zijn professor, GH 
Hardy (Jeremy Irons).
Grote kerk | ZA 19 nov | 19.30 u

Theater a/d Schie | ZO 20 nov | 15.45 u

THE RED TURTLE (2016)
Frankrijk / Japan | Animatie / avon-

tuur | 80 min. | regie Michael Dudok 

de Wit

Een schipbreukeling moet overleven op 
een tropisch eiland dat alleen bevolkt 
wordt door schildpadden, krabben en 
vogels. Hij zal zich moeten aanpassen 
om te kunnen overleven, hetgeen niet 
meevalt. Het verhaal betreft – zonder ge
sproken woord – de verschillende ‘grote’ 
fases die de schipbreukeling ondergaat.
Havenkerk | ZA 19 nov | 20.45 u

TONY (2009)
Nederland | Documentaire | 90 min. | 

regie Benthe Forrer

Tony vertelt het verhaal van een stel jonge 
Nederlandse journalisten die korte metten 
willen maken met de kindslavernij in de 
cacaoindustrie. Hun reis op weg naar 
een slaafvrije cacaowereld begint in 2003 
als onderdeel van het tvprogramma Keu
ringsdienst van Waarde. Tony combineert 
een schat aan archiefmateriaal met nieu
we filmbeelden om inspirerende ont
staansgeschiedenis te reconstrueren. 
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 22.15 u

TOUS LES CHATS SONT 
GRIS (2009)

België | drama | 84 min. | regie Savina 

Dellicour | met Manon Capelle, Bouli 

Lanners en Anne Coesens

De alleenstaande privédetective Paul 
(Bouli Lanners) werkt in de marge van 
het Brussels establishment. Paul is de 
biologische vader van Dorothy (Manon 
Capelle), een tienermeisje in volle identi
teitscrisis. Hij leeft al jaren met zijn ge
heim en hij zou haar vermoedelijk nooit 
gesproken hebben, ware het niet dat 
Dorothy op zekere dag bij hem aanbelt 
en een beroep doet op zijn diensten als 
privédetective om haar biologische vader 
op te sporen.
Wenneker cinema 1 | ZO 20 nov | 14.30 u

TO CHOOSE, CHOSE, 
CHOSEN (2015)

Frankrijk | kort | 4 min. | regie Florine 

Paulius

Een jonge vrouw kan niet kiezen tussen 
twee jurken voor een feestje. De gevol
gen kunnen een keuze zijn voor een der
de kans. 
Wenneker cinema 1 | DO 17 nov | 20.00 u

Theater a/d Schie  | ZO 20 nov | 19.30 u

TRUMAN (2015)
Spanje / Argentinië | komedie / drama 

| 108 min. | regie Cesc Gay | met 

Javier Cámara, Ricardo Darín en 

Dolores Fonzi

Julián is een acteur en levensgenieter 
die de vijftig is gepasseerd. Hij is termi
naal ziek en accepteert dat sterven deel 
uitmaakt van het leven, daarom organi
seert hij zijn laatste afscheid. Zijn jeugd
vriend Tomás komt hem uit Canada be
zoeken, ze hebben elkaar in jaren niet 
gezien. Samen zullen ze vier onvergete
lijke dagen beleven gedurende welke ze 
diverse steden aandoen. Ondertussen 
proberen ze een oplossing te vinden voor 
de grootste zorg waar Julián mee wor
stelt: een nieuw thuis vinden voor Tru
man, zijn hond.
St. Joris Doele | ZO 20 Nov | 16.30 u

U
UNHINGED (2016)

Ierland | kort | 3 min. | regie Tom 

Caulfield

Vrolijke piepende beestjes in een schar nier 
zijn niet voor iedereen gewenst.
’t Huis te Poort | VR 18 nov | 22.15 u

Theater a/d Schie  | ZO 20 nov | 11.00 u

UN HOMME A LA 
HAUTEUR (2016)

Frankrijk | Romantiek / drama | 90 

min. | regie Laurent Tirard | met Jean 

Dujardin, Virginie Efira en Cédric 

Kahn

Diane is een gerenommeerde advocate. 
Nadat ze haar mobiele telefoon verliest 
wordt ze opgebeld door de persoon die 
hem gevonden heeft. Alexandre, een 
charmante man én de perfecte gentle
man. Ze kunnen het meteen heel goed 
met elkaar vinden en beslissen elkaar de 
volgende dag te ontmoeten. Diana 
schrikt zich te pletter bij het zien van 
Alexandre wanneer ze ontdekt dat hij 
slechts 1m35 groot is. Toch besluit ze 
voor hem te gaan.
St. Joris Doele | ZO 20 Nov | 21.30 u

V
VENICE (2015)

Australië | kort | 4 min. | regie 

Venetia Taylor

Rijkelui’s zoon komt geld te kort tijdens 
vakantie. Na het zeuren om meer geld 
bij z’n moeder komt hij erachter hoe 
weinig hij waard is.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 19.30 u

Westvestkerk | ZA 19 nov | 19.45 u

 
VOUS REGARDEZ UN 
FILM (2015)

Frankrijk | kort | 3.30 min. | regie Jon 

Boutin

Korte animatie over het leven van een 
man die naar het kantoor gaat. 
* de film is in het frans maar wel te be
grijpen....
St. Joris Doele | ZO 20 nov | 21.30 u

W
WILSON (2015)

Frankrijk | kort | 4 min. | regie 

Thomas Scohy

Wilson is erg goed in de besluitvorming 
in het dagelijks leven. Hij aarzelt nooit 
langer dan een paar seconden als hij 
wordt geconfronteerd met een dilemma. 
Waardoor hij eigenlijk gebruik maakt 
van een truc.
’t Huis te Poort | ZA 19 nov | 22.00 u

WOEZEL EN PIP OP 
ZOEK NAAR DE 
SLODDERVOS! (2016)

Nederland | Animatie / Familie | 70 

min. | regie Patrick Raats | met de 

stemmen van Rijk Aardse, Munaycha 

Draaibas en Johnny de Mol

Het is bijna groot feest in de Tovertuin, 
want de Wijze Varen wordt alweer een 
fraai jaar ouder. Woezel & Pip krijgen  
de belangrijke taak om het grote ver
jaardagscadeau te verstoppen, totdat  
de grote dag daar is. Tante Perenboom 
kondigt aan dat er een hele speciale 
gast komt logeren: het schattige neefje 
Charlie. Al snel ontdekken Woezel &  
Pip dat het cadeau en hun spullen zijn 
verdwenen! Wie heeft dat gedaan?
Korenbeurs: Beurszaal | ZA 19 nov | 

11.30 u

Y
YOU’LL NEVER BE 
ALONE (2016)

Chili | Actie / drama | 81 min. | regie 

Alex Anwandter | met Sergio 

Hernández, Andrew Bargsted en 

Jaime Leiva

De 18jarige Pablo is student aan een 
dansacademie en woont met zijn vader 
Juan in een arbeidersbuurt in Santiago. 
Pablo houdt ervan zich te kleden als 
drag queen en komt graag in de gay 
clubs. In de buurt wordt Pablo vaak ge
plaagd en op een avond wordt hij nage
zeten door twee bekenden, zwaar mis
handeld en belandt in coma in het zie
kenhuis. Zijn vader is diep geschokt en 
komt erachter dat de verzekering nau
welijks iets vergoed. 
Wenneker cinema 2 | ZA 19 nov | 16.30 u

YOUNG WRESTLERS 
(2016)

Turkije / Nederland / Griekenland | 

Documentaire / Familie | 90 min. | re-

gie Mete Gümürhan | Muhammed 

Ceylan, Beytullah Onur en Harun 

Kiliç Harun Kiliç

Achtentwintig jongelingen van tussen 
de tien en achttien op de worstelacade
mie van Amasya dromen ervan om  
ooit worstelkampioen te worden.  
De film richt zich op de vriendschap, 
strijd en overwinningen van zes twaalf
jarigen.
Wenneker cinema 1 | ZA 19 nov | 14.00 

The Red Turtle

Truman

The Man Who Knew Infinity

The Idol



Speciale blend van gelagerde granen-eau-de-vie
De bijzondere combinatie van KETEL 1 Matuur en 
sterke hete koffi e met koele room is een ware 
smaaksensatie. Een échte Hollandse koffi e met 
een eigenzinnig karakter. 

Verwarm een hittebestendig glas voor met heet 
water. Schep twee theelepels bruine suiker in het 
glas. Voeg 35 ml KETEL 1 Matuur toe. Schenk er
sterke, hete koffi e bij. Roer een paar keer om. 
Laat de slagroom voorzichtig op de koffi e glijden 
tot het glas precies gevuld is.

EEN VERHAAL APART
KETEL1.NL

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.


