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do 1		 20.30 BAR BAHAR
vr 2		 20.30 M.
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za 3 		 20.30 BAR BAHAR
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20.30 M.

ma 5 		 20.30 BAR BAHAR
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20.30 M.

wo 7		 20.30 BAR BAHAR
do 8

20.00 THE GODDESS PROJECT
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20.30 7 GIORNI

za 10 		 20.30 CALL ME BY YOUR NAME
zo 11		 16:00 SNELWEGKERK
zo 11		 20.30 BAR BAHAR

wo 14 20.30 CALL ME BY YOUR NAME
do 15 20.30 MARLINA THE MURDERER
vr 16 20.30 CALL ME BY YOUR NAME
za 17 		 20.30 7 GIORNI
zo 18		 20.30 MARLINA THE MURDERER
ma 19 20.30 CALL ME BY YOUR NAME
di 20 		 20.30 7 GIORNI
wo 21 20.30 CALL ME BY YOUR NAME
do 22		 20.30 THE FLORIDA PROJECT
vr 23 		 20.30 MARLINA THE MURDERER
za 24 		 20.30 THE FLORIDA PROJECT
zo 25		 20.30 MARLINA THE MURDERER
ma 26 20.30 THE FLORIDA PROJECT
di 27 20.30 MARLINA THE MURDERER
wo 28 20.30 THE FLORIDA PROJECT
do 29 20.30 THE INSULT
vr 30		 20.30 THE INSULT
za 31		 20.30 THE FLORIDA PROJECT

MARLINA THE MURDERER
Mouly Surya
Indonesië
2017
Indonesisch
NL ondertiteld
93 min
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Sara Landas, Holli Rae
USA
2017
Engels
NL ondertiteld
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Luca Guadagninoi
USA
2017
Engels
NL ondertiteld
132 min

THE FLORIDA PROJECT
Sean Baker
USA
2017
Engels
NL ondertiteld
115 min

10-zittenkaart: € 75

passepartout: € 150 		

Levanzo is een klein, pittoresk eilandje nabij Sicilië. Hier willen
Richard en Francesca gaan trouwen. Om het huwelijk voor te
bereiden stuurt Richard zijn broer Ivan naar het eiland. Francesca
vraagt hiervoor haar beste vriendin Chiara. De twee hebben zeven
dagen de tijd om alles te organiseren. Onbedoeld en tot hun
eigen verbazing raken Ivan en Chiara al snel verliefd op elkaar. Ze
besluiten gewoon zeven dagen te genieten van hun affaire en er
dan een punt achter te zetten. Maar hoe stop je de liefde wanneer
deze zich in volle glorie aandient? n De relaxte chemie tussen de
verliefde hoofdrolspelers werkt aanstekelijk, maar 7 Giorni bekijkt
hun romantische liefde wel door een volwassen bril. De geliefden
koesteren geen illusies ondanks hun verliefdheid. Met prachtige
muziek, fraaie onderwaterbeelden, betekenisvolle ontmoetingen en
opgewekte seks, biedt deze film meer dan genoeg voor anderhalf
uur kijkgenot.

Elsbeth Fraanje
Nederland
2002
Duits
NL ondertiteld
zo 11
59 min
Langs de Duitse snelweg staan verrassende toevluchtsoorden:
snelwegkapelletjes, wonderlijk gelegen op de parkeerplaatsen
tussen benzinestations en fastfoodrestaurants. In de aanwezige
‘wensboeken’ schrijven bezoekers vaak onverwachte ontboezemingen alsof het hun eigen dagboek is. In deze bijzondere
mozaïekfilm komen verhalen van uiteenlopende bezoekers op
verrassende wijze samen. Sommige komisch; andere ontroerend of
mysterieus. De sterke visuele stijl van de film is perfect gekozen,
waardoor het onderliggende onderwerp extra indringend overkomt.
n Snelwegkerk werd afgelopen Nederlands Filmfestival (NFF)
bekroond met het Gouden Kalf voor beste korte documentaire. In
een speciale voorstelling kunt u genieten van deze parel van het
Nederlands Filmfestival. Na afloop is er een Q&A met de regisseuse
Elsbeth Fraanje.

THE INSULT

do 29
vr 30

De 6-jarige Moonee woont met haar moeder Halley in een motel in
de schaduw van Disney World, Florida. Tijdens de zomervakantie
vult ze haar dagen door met haar vriendjes het terrein te verkennen
en kattenkwaad uit te halen. Haar 22-jarige moeder doet haar best
om voor haar te zorgen, maar wil ondertussen als twintiger ook
wat lol beleven. Motelmanager Bobby probeert de kinderen in het
gareel te houden, totdat de realiteit toeslaat…n Regisseur Baker
kiest ervoor om een wereld van ongelijkheid te laten zien vanuit
het perspectief van de kinderen. De jonge Brooklynn Prince is
fantastisch als de 6-jarige Moonee, die het gedrag van haar moeder
kopieert. De gekozen locatie geeft een briljante lading aan alles.
The Florida Project werd overladen met filmprijzen en kreeg een Oscar
nominatie.

student/ CJP: € 6,50 		
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Rolando Colla
Italië/Zwitserland
2016
Italiaans
NL ondertiteld
100 min

SNELWEGKERK

Sprankelende, sensuele film over een grote zomerliefde. Unaniem
geprezen met 60 filmprijzen en 4 Oscar nominaties! n De 17-jarige
Elio brengt in 1983 samen met zijn ouders de zomer door op het
Italiaanse platteland. Wanneer de Amerikaanse onderzoeksassistent
Oliver naar Italië komt om samen te werken met Elio’s vader, verzint
Elio van alles om tijd met Oliver door te brengen. Er ontstaat een
erotische spanning tussen de twee. Veel van die spanning vloeit
voort door wat er wordt verzwegen, en niet door wat er wordt
gezegd. Ze worden onafscheidelijk.n Regisseur Guadagnino slaagt
erin om ons gefascineerd te doen toekijken hoe de twee rond
elkaar cirkelen. Wat de geliefden ontdekken is zintuiglijkheid en
gevoeligheid en een intimiteit die elke fysieke connectie overstijgt.
Maar ook deze zomer loopt onvermijdelijk ten einde en relaties
zijn net zo vluchtig als het bestaan. Toch blijkt de echte liefde
onverwoestbaar.
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Verhaal over de onmogelijke liefde tussen twee sociale outcasts in
de Parijse banlieu. Deze krachtige, liefdevolle film is het regiedebuut
van actrice Sara Foriestier, die zelf de hoofdrol speelt. n Lila (Sara
Foriestier) is een jonge, intelligente vrouw met een veelbelovend
schrijverstalent. Ze kampt met een stotterprobleem en houdt zich
daardoor liever op de achtergrond. Gelukkig komt de zelfverzekerde
Mo in haar leven en ontstaat er een bijzondere liefdesrelatie tussen
hen. Mo, een stoere jongen die aan illegale straatraces doet, heeft
zelf ook een onvolkomenheid: hij is analfabeet. Beide komen op een
kantelpunt in hun leven. Lila probeert haar angsten te overwinnen.
Mo moet op zijn beurt eerst van de verslavende adrenaline van het
racen af zien te komen, als hij kans wil maken op een toekomst met
Lila. Gaat het hen samen lukken?

7 GIORNI

Internationale Vrouwendag verdient een speciale voorstelling in
Movie W. Dit jaar is dat The Goddess Project: een hartverwarmende
film, gemaakt door twee vrouwen die het diepe verlangen hadden
om de vrouwelijke stem te laten horen. n In een oude schoolbus
reden zij door de Verenigde Staten, en spraken met meer dan 100
vrouwen met alle denkbare leefwijzen. Daarbij was hun missie om
vrouwen voor en achter de camera hun verhaal te laten delen. Ze
transformeerden deze gesprekken tot een unieke, zeer inspirerende
en verbindende film die je zeker zal raken! n Chantal Zwetsloot,
van het Wageningse centrum voor levenskunst ‘Krachtbron’, leidt
de film op een bijzondere manier in en sluit af met een Q&A .
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Marlina is nog maar net weduwe geworden, wanneer een lokale
bende zich meldt op haar afgelegen boerderij. Ze delen haar
mee dat ze haar zullen beroven en misbruiken, maar dat ze eerst
graag een maaltijd willen. Dat dit niet goed kan aflopen voor de
ongewenste bezoekers suggereert de titel al. Maar daarmee is ze
als alleenstaande vrouw op het conservatieve en patriarchale eiland
Sumba nog niet uit de problemen. n Marlina the Murder is droogkomisch
als een Jim Jarmusch film. De magistrale cinemascoopbeelden zijn
vergelijkbaar met die van ‘Once Upon a Time in the West’. En de
muziekscore zou zo van Ennio Morricone kunnen zijn. Er is één
belangrijk verschil: de gebeurtenissen waar Marlina in verzeild raakt,
zijn dagelijkse realiteit op Sumba. Stijlvolle feministisch western met
een eigentijdse heldin in een uithoek van Indonesië.

Entree: € 8,50		
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Sara Forestier
Frankrijk
2017
Frans
NL ondertiteld
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De energieke film Bar Bahar (In Between) vertelt het verhaal van
drie Palestijnse vrouwen die voor zichzelf durven opkomen in
een van traditie doordrenkt land. De beeldschone Laila is overdag
een ambitieuze advocate en ontpopt zich ’s nachts tot drinkende
en snuivende losbol. Zij deelt in Tel Aviv een appartement met de
lesbische Salma, afkomstig uit een conservatief Arabisch-christelijk
milieu, die bijklust als dj en de ene joint met de andere aansteekt.
n Wanneer de derde kamer in hun appartement vrijkomt, trekt
Nour daar in. Laila en Salma zijn verbaasd wanneer Nour een vrome
moslima blijkt. Maar hun vooroordelen blijken onterecht. Tegen een
achtergrond vol culturele botsingen, ontvouwt zich hun zoektocht
naar liefde en vrijheid. n Bar Bahar is een gevoelige, feministische ode
aan het leven en werd daarvoor bekroond met de jongerenprijs
tijdens het filmfestival van San Sebastián.
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NL ondertiteld
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Ziad Doueiri
Libanon
2017
Arabisch
NL ondertiteld
112 min

Het begint zo alledaags in Beiroet, Libanon. Er lekt wat water van
Toni’s balkon op aannemer Yasser. Die zegt daar wat van en Toni
scheldt terug. De opvliegende Toni is een christen en Yasser is
Palestijnse vluchteling. De twee delen een donkere geschiedenis.
En zo kan het gebeuren dat deze burenruzie escaleert: eerst binnen
hun families en vervolgens in een geladen rechtszaak en nationale
rel. Maar uiteindelijk worden ze gedwongen hun diepgewortelde
vooroordelen onder ogen te komen. n Regisseur Doueiri slaagt erin
om het Libanese probleem universeel te vertalen. The Insult is namelijk
illustratief voor de wijze van omgang tussen verschillende culturen
en bevolkingsgroepen, die maar niet naar elkaar willen luisteren.
n The Insult is nu al één van de meest aangrijpende en doorleefde
drama’s van filmjaar 2018 en daarmee een terechte kandidaat voor
de Oscar Beste Niet-Engelstalige Film.
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