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di 1 20.30 AVA

wo 2 20.30 IFFR GEMIST:  JIMMIE

do 3 20.30 MOUNTAIN

zo 6 20.30 AVA

ma 7 20.30 MOUNTAIN

di 8 20.30 AVA

wo 9 20.30 MOUNTAIN

do 10 20.30 JUSQU’ À LA GARDE

vr 11 20.30 MOUNTAIN

za 12 20.30 LUCKY

zo 13 15.00 SG: EN ELECTRIC COMEDY 

zo 13 20.30 JUSQU’ À LA GARDE

ma 14 20.30 LUCKY

di 15 20.30 MOUNTAIN

wo 16 20.30 LUCKY

do 17 20.00 SG: MODERNIZATION OF THE FARM

vr 18 20.30 LADY BIRD

za 19 20.30 LADY BIRD

zo 20 20.30 LUCKY

ma 21 20.30 JUSQU’ À LA GARDE

di 22 20.00 SG: MODERNIZATION AND GENDER 

wo 23 20.30 LADY BIRD

do 24 20.30 THE BASTARD

vr 25 20.30 LADY BIRD

za 26 20.30 LADY BIRD

zo 27 20.30 THE BASTARD

ma 28 20.30 THE BASTARD

di 29 20.00 SG: MODERNIZATION AND THE LANDSCAPE 

wo 30 20.30 LADY BIRD

do 31 20.30 NICO, 1988

MEI 2018

In de Australische natuurdocumentaire MOUNTAIN vertelt 
Oscarwinnaar Willem Dafoe op poëtische wijze over de bekoring 
van de bergen door de tijd heen. De film kenmerkt zich door 
fabelachtig mooie beelden, waarin de mens een kruimeltje lijkt 
tegen een enorme massa. De fotografie van deze film kan met recht 
een prestatie van formaat genoemd worden. De score met oude 
en nieuwe klassieke muziek, vaak onheilspellend en dramatisch, 
zorgt daarbij voor een prachtige omlijsting. n Het bereiken van 
een bergtop wordt gezien als een ontzagwekkende prestatie, 
die vaardigheid, doorzettingsvermogen en vooral moed vereist. 
De halsbrekende toeren die de bergbedwingers uithalen zorgen 
voor spektakel en opwinding. MOUNTAIN toont echter niet alleen 
sensationele shots van bergen en de uitdaging van het gevaar dat 
zij bieden, maar levert ook een met archiefbeelden doorspekte 
cultuurgeschiedenis van onze fascinatie met die hoge pieken.

Tijdens de scheidingsprocedure van haar man Antoine besluit 
Miriam de volledige voogdij over hun 12-jarige zoon Julien aan te 
vragen. En alhoewel ook Julien heeft aangegeven zijn vader niet 
meer te willen zien, besluit de rechter dat Antoine recht heeft op 
contact met zijn zoon. Als beschermengel van zijn moeder voor 
zijn jaloerse vader, doet de jonge Julien zijn best de goede vrede 
te bewaren om zo het ergst denkbare te voorkomen. n Wars van 
sentimentaliteit neemt regisseur Legrand ons mee in de wereld van 
kinderen uit vechtscheidingen, en van getraumatiseerde vrouwen 
die ook na een scheiding niet loskomen van de man van wie zij 
ooit gehouden hebben. Een prachtig vertolkte, dramatische thriller, 
die door Legrands subtiel observerende filmstijl veel ruimte laat aan 
ieders persoonlijke emoties. En met een bloedstollend, spannende 
finale. n Bekroond met de prijzen voor Beste Regie en Beste Debuut 
tijdens Filmfestival Venetië en winnaar van de Publieksprijs tijdens 
Filmfestival San Sebastian.

Integere, liefdevolle maar vooral ook eerlijke speelfilm over zangeres 
Nico, Lou Reed’s muse en icoon van de jaren ’60. Ruim twintig jaar 
na Andy Warhol en The Velvet Underground schittert actrice Trine 
Dyrholm als Christa Päffgen (beter bekend als Nico) die altijd de 
ballast van het verleden met zich mee moest torsen, maar bleef 
geloven in haar eigen muziek. n De biopic NICO, 1988 volgt haar in 
de laatste twee jaar van haar leven, tijdens internationale optredens, 
terwijl zij een band probeert op te bouwen met haar suïcidale zoon 
en ongegeneerd heroïne spuit als opkikker. Uiteindelijk komt alles 
samen op het podium, waar ze een bijzonder intens spel levert. 
Met name een illegaal concert in voormalig Tsjechoslowakije laat de 
haren op de armen rijzen: kippenvel. Empathie is onvermijdelijk voor 
deze vrouw die doorgaat waar anderen allang waren afgehaakt.n 
Winnaar van de Horizons Award tijdens Filmfestival Venetië.

Hoofdpersoon Lucky (Harry Dean Stanton) is tegendraads, 
kettingrokend, stokoud, levendig en vol humor. Dagelijks hijst hij 
zijn 90-jarige lijf in spijkerbroek en cowboylaarzen voor zijn ronde 
door het zonovergoten stadje midden in de woestijn van Arizona. 
’s-Avonds ontmoet hij zijn vrienden en toevallige passanten, 
waaronder David Lynch, en verspreidt hij zijn levenswijsheden 
met een boeddhistisch sausje De rol van Lucky wordt niet alleen 
gespeeld door cultacteur Stanton (‘Paris, Texas’), maar is ook in 
grote lijnen op hem gebaseerd. n LUCKY kenmerkt zich door een 
laid-back ritme dat dicht tegen het natuurlijke levensritme van de 
mens zit. De beelden van het stadje en de omgeving, de geweldige 
muziek (o.a. van Johnny Cash) en de droge humor doen de rest. 
De in 2017 overleden acteur Stanton maakt van Lucky een tegelijk 
eenvoudig en complex karakter. Een karakter dat afscheid neemt 
met een prachtige glimlach van een gelukkig mens.

Voor JIMMIE zie vorige folder of natuurlijk de website

THE MODERNIZATION OF DUTCH AGRICULTURE IN FILMS 1923-1982 
Studium Generale Series organized in collaboration with 

the Netherlands Institute for Sound and Vision

AN ELECTRIC COMEDY
Silent movieS, with live muSic by Kevin toma 
90 min/ Several directorS/ engliSh SubS

Short introduction by Prof. dr. bert hogenKamP (vu)
We start with an afternoon for lovers of silent movies and old elec-
trical devices. The main course is AN ELECTRIC COMEDY (1942, 42 
min), in which a farmer couple discovers the convenience of electri-
cal devices when they visit friends in the city. They decide to find out 
more for themselves. Together with them we learn via demonstra-
tions among others how electricity can be used to ease farm cheese 
making. n Before AN ELECTRIC COMEDY we show three short mov-
ies. AS ONE FEEDS, AS ONE FARMS (1923, 10 min) is the first act of a 
commercial film of Sluis, a bird feed factory. WHO GROWS THE BEST 
POTATOES (1925, 5 min) and THE SMART PIG (1935, 5 min) are ani-
mated information movies, the second one promoting the benefits 
of electric feeding.

MODERNIZATION OF THE FARM
90 min/ Several directorS/ engliSh SubS

Short introduction by dr. henK ooStindie (wur)
The sensible farmer rationalizes, supported by credits and the ex-
tension agent. Science helps the farmer to distinguish the rational 
from the irrational. n The first two movies aim to instruct and mo-
tivate the farmer to work more efficiently. GOOD FEEDING, GOOD 
PIGS (1955, 17 min.) tells farmers that pigs need ‘quiet and space’ 
(and good food) in order to produce the lean meat the housewife 
wants. WORK SMARTER, EARN MORE (1956, 19 min.) is the story of 
agricultural modernization in a nutshell. POULTRY BREEDING (1960, 
10 min) focusses on what science can mean for the poultry farmer. 
The last movie,  THE WHITE REVOLUTION (1980, 27 min, colour), 
also highlights the role science - and WUR –, in this case concerning 
dairy farming.

MODERNIZATION AND GENDER
90 min/ Several directorS/ engliSh SubS

Short introduction by dr. margreet van der burg (wur)
How got women engaged in agricultural modernization? How 
were farm women addressed; what image were they supposed to 
live up to? We can mark a sharp distinction around the 1980s. In 
the two early movies, THE COUNTRYSIDE AND US (1955, 40 min) 
and WHAT TO WEAR? (1958, 21 min, colour)  the farm woman is 
urged to proudly keep up with her part in the modernization of 
farm life as complementary to her husband. In WHEN YOU MARRY A 
FARMER (1981, 39 min, colour), however, farm women have started 
to question these expectations. They develop alternative strategies 
that for instance increase their part in farm decision-making and 
farm work formerly defined as suitable for farm men only.

MODERNIZATION AND THE LANDSCAPE
90 min/ Several directorS/ engliSh SubS

Short introduction by Peter veer (filmmaKer and Scientific reSearcher 
at uva)
How did the modernization of Dutch agriculture influence the 
landscape? We start in 1957. In the educational movie  FROM 
THE OLD TO THE NEW (19 min.) the focus lies solely on the pos-
itive effects of the reallocation of farmland. Having your land 
concentrated in one spot leads to more efficient farming.   
In THE EILANDSPOLDER (1974, 25 min, colour) we visit an old pol-
der, which is a wetland where farming is very inefficient. Quite a 
few of pieces of land are sold to recreationists from the city, and 
the polder is also an ideal breeding area for water fowl. How can 
these interests be brought together? In ALL THINGS CHANGE (1980, 
29 min, colour) the clash between farming, recreation and nature 
conservation intensifies. Can these categories really be separated?

Komische, kleurrijke en ontroerende coming of age-film over 
een tienermeisje dat zich fel afzet tegen haar dominante moeder. 
Bekroond met de Golden Globe voor beste komedie. LADY BIRD 
speelt zich af in het Californische Sacramento in 2002. De film 
werpt een indringende blik op de relaties die ons vormen, de 
idealen die ons kenmerken en de schoonheid van een plaats die je 
je thuis mag noemen. n Middelbare scholier Christine McPherson 
(steractrice Saoirse Ronan) is rebels en ambitieus en noemt zichzelf 
Lady Bird. Haar moeder is een verpleegster die keihard werkt voor 
brood op de plank, nadat haar vader zijn baan is kwijt geraakt. 
Maar hoe hard Lady Bird zich ook tegen haar afzet, uiteindelijk 
lijken de twee erg veel op elkaar. n LADY BIRD is het regiedebuut 
van actrice Greta Gerwig (‘Frances Ha’), De film overstijgt zijn eigen 
genre ruimschoots, zowel qua gelaagdheid als het gemak waarmee 
het verhaal wordt verteld. Uniek!

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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Het verbluffende THE BASTARD verweeft neokoloniale geschiedenis 
met drama over vaders en zonen. Een Friese fietsenmaker krijgt 
op een dag het onwaarschijnlijke bericht dat hij een Ethiopische 
halfbroer heeft. Hij heet Daniel en zit gevangen in een dodencel 
in Addis Abeba (Ethiopië). Dat nieuws is het startpunt van een 
onthutsende familiegeschiedenis. n Daniel koestert grote wrok en 
hunkert naar erkenning. Maar zijn vader wil er niets van weten 
omdat hij zwart is. Een DNA-test veroordeelt ze tot elkaar. En dan 
blijken vader en zoon meer met elkaar gemeen te hebben dan 
ze ooit zouden willen toegeven. THE BASTARD maakt haarscherp 
thema’s als onthechting en familiebanden concreet en invoelbaar. 
Door nagespeelde fragmenten, aangevuld met de bloemrijke 
verhalen van de charismatische Daniel en geholpen door de 
uitmuntende montage en de sfeervolle muziek, zien en beleven we 

hoe hij opgroeide.
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