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WHITE TRASH OP GLAD IJS
ALLYSON JANNEY WON VOOR HAAR ROL ALS LAVONE
DE OSCAR VOOR BESTE VROUWELIJKE BIJROL

AVA
TIENERSTRIJD TEGEN HET LOT
BREAKFAST AT TIFFANY’S

FILMKLASSIEKER MET AUDREY HEPBURN
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APRIL
zo

1 20.30 BREAKFAST AT TIFFANY’S

ma

2 20.30 BREAKFAST AT TIFFANY’S

di

3 20.30 THE INSULT

wo

4 20.30 THE FLORIDA PROJECT

do

5 20.30 I, TONYA

vr

6 20.30 THE INSULT

za

7 20.30 I, TONYA

zo

8 16.00 WEIDEVOGELS IN HET BINNENVELD

zo

8 20.30 THE INSULT

ma

9 20.30 VIVAN LAS ANTIPODAS

di

10 20.30 VIVAN LAS ANTIPODAS

BREAKFAST AT TIFFANY’S

zo
ma

wo 11 20.30 I ,TONYA
do 12 20.30 DOOF KIND
vr 13 20.30 PHANTOM THREAD
za 14 20.30 I, TONYA
zo 15 20.30 DOOF KIND

1
2

I, TONYA

Blake Edwards
USA
1961
Engels
NL ond.
113 min

Holly Golightly is een partygirl, die rondkomt dankzij de gulle
mannen met wie zij ‘feest’. Zij doet dit met charme en naïviteit.
Wanneer de schrijver Paul Varjak het appartement boven haar
betrekt, ontstaat er een band en moeten ze beslissen of ze voor
elkaar kiezen of niet. n Audrey Hepburn is niet alleen mooi om
te zien in haar Givenchy outfits, maar ze weet Holly tegelijkertijd
kwetsbaar, sympathiek en komisch te maken. Niet verwonderlijk
dus dat mannen haar willen betalen voor haar gezelschap en dat de
bovenbuurman een oogje op haar heeft. n BREAKFAST AT TIFFANY’S naar de novelle van Truman Capote uit 1958 - was best gewaagd
voor zijn tijd. Wat tijdloos indruk blijft maken, is de elegantie van
Audrey Hepburn. Tel daar de stijlvolle regie van Edwards en een
titelsong van Henry Mancini die eindeloos in je hoofd blijft zitten bij
op en je hebt een klassieker.

ma 16 20.30 I, TONYA
di

WEIDEVOGELS IN HET BINNENVELD

17 20.30 PHANTOM THREAD

wo 18 20.30 DOOF KIND
do 19 20.30 PHANTOM THREAD
vr 20 20.30 SWEET COUNTRY
za 21 20.30 PHANTOM THREAD
zo 22 20.30 SWEET COUNTRY
ma 23 20.30 DOOF KIND
di

24 20.30 SWEET COUNTRY

wo 25 20.30 PHANTOM THREAD
do 26 20.30 AVA
vr 27 20.30 JIMMIE
za 28 20.30 SWEET COUNTRY
zo 29 16.00 ALL YOU CAN EAT BUDDHA
zo 29 20.30 ARRHYTHMIA
ma 30 20.30 SWEET COUNTRY

vr
di
do
za
wo
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Paul Thomas Anderson
Engeland
2018
Engels
NL ond.
130min

do
zo
wo
ma

De vermaarde kleermaker Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis)
en zijn zus Cyril (Lesley Manville) bevinden zich in het centrum van
de Britse mode-industrie en maken de kleding voor het koningshuis,
filmsterren, rijke erfgenamen, socialites, debutanten en dames met
de onderscheidende stijl van het House of Woodcock. n Vrouwen
betreden het leven van Woodcock, bieden de alleenstaande man
inspiratie en gezelschap en vertrekken weer. n Tot hij op een dag
de jonge en wilskrachtige vrouw Alma (Vicky Krieps) ontmoet, een
dame die al snel het middelpunt van zijn leven wordt, als muze en
geliefde. Ooit was zijn leven strak geregisseerd en gepland, maar
dat verandert door de liefde.

PANTHOM THREAD won de Oscar voor Beste
kostuumontwerp.

AVA

do 26

Een ontroerend portret van de aanstekelijke dove Tobias die
zijn draai heeft gevonden in het leven en zichzelf bepaald niet
zielig vindt. Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hoe hij
opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn horende broer,
Joachim. Samen blikken ze terug op hun jeugd. Communicatie
met de horende wereld is moeizaam, maar Tobias’ verblijf op
Gallaudet University – de enige dovenuniversiteit ter wereld – voelt
paradijselijk aan. De film laat zien hoe een handicap zomaar in een
rijke cultuur kan veranderen en andersom. Tobias weet die twee
werelden slim met elkaar te verbinden: als docent Nederlandse
Gebarentaal leert hij horende studenten zijn taal en cultuur
kennen. De onvoorwaardelijke acceptatie van zijn doofheid biedt
gelegenheid tot het aan de orde stellen van allerhande vragen, die
variëren van de problemen van het grootbrengen van een doof kind
en de effecten daarvan op de overige gezinsleden tot aan de soms
absurde gevolgen van een gehandicaptenstatus. n DOOF KIND is de
winnaar van de publieksprijs IDFA 2017.

vr
zo
di
za

Het eigenzinnige 13-jarige meisje Ava is met haar moeder en
babyzusje op vakantie aan zee, waar een zwarte herdershond en
diens mysterieuze, stoere baasje (een Roma-jongen van zeventien
jaar) haar aandacht trekken. Ze krijgt onverwacht te horen dat ze
op korte termijn blind zal worden. Haar moeder probeert te doen
alsof er niets aan de hand is. Ava gaat echter op haar eigen manier
met het nieuws om en wil juist alles uit de zomer halen met haar
eerste liefde. Samen belanden ze in een komisch Bonnie & Clyde
avontuur op het strand en in de duinen. n Het energieke AVA laat
via prachtige zomerse beelden op luchtige en vaak grappige wijze
zien hoe turbulent het gevoelsleven van een jonge tiener kan zijn.
Op het Filmfestival van Cannes won cineaste Léa Mysius de Society
of Dramatic Authors and Composers Prize voor AVA. Terecht want
het is een cinematografisch pareltje van een zeldzame schoonheid
en originaliteit!
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Warwick Thornton
Australie
2017
Engels
NL ond.
113 min

en JIMMIE vertoont Movie-W ook nog in mei.

10-Zittenkaart: € 75

Passepartout: € 150

VIVAN LAS ANTIPODAS
Victor Kossakovsky
Duitsland, Argentinië,
Nederland, Chili
2015
Engels, Spaans, Russisch
ma 9
NL ond.
di 10
104 min
De Russische filmmaker Victor Kossakovsky plantte zijn camera
op vier paar antipoden: punten die lijnrecht tegenover elkaar
liggen, aan weerszijden van de wereld. Het resultaat is een lyrische
documentaire boordevol onvoorstelbare, soms met de computer
gemaakte beelden, waarin noord en zuid en oost en west naadloos
in elkaar overgaan. De camera is constant in beweging, pant en
buitelt; hele scènes worden op zijn kant of ondersteboven getoond.
Leve de tegenvoeters! In 95% van de film wordt niet gesproken.

JIMMIE
Jesper Ganslandt
Zweden
2018
Zweeds
NL ond.
90 min

In de film JIMMIE staat de camera continu op het blonde jochie
Jimmie gericht, of filmt de wereld in hotsebots-stijl vanuit diens
lage, beperkte blikveld. Jimmie en zijn vader zijn op de vlucht uit
Zweden, waar iets vreselijks aan de hand is. Oorlog? Burgeroorlog?
We weten dat net zomin als Jimmie, al blijkt uit gefluisterde hints
dat zijn moeder onlangs is afgevoerd en vermoedelijk vermoord. n
Onderweg raakt hij zijn vader kwijt en vindt hem ook weer terug.
Tentenkampen, rubberbootjes en oranje zwemvesten maken de
Lesbos-experience compleet.

ALL YOU CAN EAT BUDDHA

zo 29

Ian Lagerde
Canada/Cuba
2017
Engels
NL ond.
85 minuten

In het Palacio Hotel is alles bij de prijs inbegrepen. Het is een
oase die internationale klanten vakanties vol zon, buffetten en
groepsactiviteiten aanbiedt. Wanneer Mike aankomt verandert er
echter iets. Met een waanzinnige eetlust verslindt hij alles. Hij heeft
alleen tijd voor pauzes om te slapen en om uit te kijken over de
oceaan. Hiermee trekt hij de aandacht van zowel medewerkers als
andere toeristen en het wordt duidelijk dat er meer is dan alleen het
imposante uiterlijk van Mike. Wanneer hij zelfs kleine wonderen
begint te verrichten lijkt het alsof hij in contact staat met een hogere
macht.

ARRHYTHMIA

SWEET COUNTRY speelt zich af in 1929 in de outback van het Northern
Territory. Sam is een aboriginal van middelbare leeftijd die werkt
voor een vriendelijke predikant, Fred Smith. Harry Marsh keert
terug van het westelijk front en wordt aangesteld als de nieuwe
stationsoperator. Sam wordt uitgezonden met zijn vrouw en dochter
om de buitenpost te helpen renoveren. Maar Harry blijkt een
humeurige en bittere man te zijn en zijn relatie met Sam escaleert
snel. Alles culmineert in een gewelddadige schietpartij, waarbij
Sam Harry doodt in een poging om zijn eigen leven te redden. Als
gevolg hiervan wordt Sam een gezochte misdadiger voor de moord
op een blanke man en wordt hij gedwongen om met zijn vrouw te
vluchten...

AVA

Kunstschaatster Tonya Harding werd berucht door haar rol bij een
complot om haar concurrent van het ijs te krijgen. n I, TONIA vertelt
het verhaal vanuit haar perspectief haar man en haar moeder,
gebaseerd op interviews met alledrie. Die worden nagespeeld
door de hoofdrolspelers, waardoor de film een soort quasimockumentary is. Allison Janney won een Golden Globe voor haar
rol als gemene, hardvochtige moeder. n Ondanks enige ironische
afstand tot Harding waarmee erkend wordt dat haar perspectief
ook niet helemaal juist is, wordt in de film toch vooral haar kant
gekozen. Een komedie met tragisch randje over een vrouw die zich
met humor door een moeilijk leven slaat. Met mooie schaatsscènes
inclusief de zeer moeilijke drievoudige axel waarmee Harding in
eerste instantie beroemd werd.

vr 27

Alex de Ronde
Nederland/USA
2017
Nederlands
NL ond.
71 min

SWEET COUNTRY

Léa Mysius
Frankrijk
2017
Frans/Spaans
NL ond.
105 min

Entree: € 8,50

Roelof de Jong
Nederland
2017
Nederlands
NL ond.
zo 8
45 min
Unieke natuurfilm over Het Binnenveld: het rijke weidevogelgebied tussen Wageningen en Veenendaal. Ieder voorjaar
broeden hier talloze weidevogels, o.a. de kievit, grutto, tureluur,
wulp en scholekster. De film toont het landschap met de vogels in
prachtige beelden en met onmiskenbare geluiden. Ook de praktijk
van weidevogelbescherming komt volop in beeld. n Dit gebied
dreigt echter te verarmen. Zonder actie zal een stille lente het
gevolg zijn. Het zijn zeker niet alleen de vogelbeschermers die dit
willen voorkomen. Je ziet hoe de natuur en agrarische productie
elkaar kunnen versterken. Om verarming te voorkomen is in Het
Binnenveld door veel partijen samen een pleitnota opgesteld, waarin
sprake is van een bufferzone die de achteruitgang kan stoppen. Dit
is hard nodig, ook voor de vele agrariërs en recreanten.

DOOF KIND

PHANTOM THREAD

Craig Gillespie
USA
2017
Engels
NL ond.
119 min

do 5
za 7
wo 11
za 14
ma 16

zo 29

Boris Khlebnikov
Rusland
2017
Russisch
NL ond.
116 min

Als ambulancebroeder is Oleg bevlogen, maar verder lijkt alles in
zijn leven te mislukken. Zijn vrouw Katja is zijn drankproblemen zat
en wil van hem scheiden. De nieuwe directeur van het ziekenhuis
vraagt zijn team elke oproep binnen twintig minuten te klaren,
ongeacht de ernst van de situatie. Terwijl Oleg zich verzet tegen deze
ontwikkelingen, klampt hij zich stevig vast aan Katja. Op het werk
is hij een sympathieke moraalridder, thuis een tikkende tijdbom die
het leven van zijn vrouw zuur maakt. n Filmmaker Boris Chlebnikov
levert een oprecht portret van liefde en onverenigbaarheid af en
schets daarmee een beeld van de sociale onrust in het hedendaagse
Rusland.
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