
AFRICAN APOCALYPSE
VR�  17 DEC ∙ 20U
FLEE
ZA 18 DEC ∙ 17U
FADMA
ZA 18 DEC ∙ 20U
MR. BACHMANN AND HIS CLASS
ZO 19 DEC ∙ 17U
ARICA
MA 27 DEC ∙ 17U
ALL-IN
MA 27 DEC ∙ 20U
DESERT PARADISE
DI 28 DEC ∙ 17U 
CRAZY MONEY
DI 28 DEC ∙ 20U
SABAYA
WOE 29 DEC ∙ 20U
THIS IS CONGO
DO 30 DEC ∙ 20U

CINÉ SOLIDAIR ONLINE
Wil je graag een documentaire 
meepikken maar geraak je er 
niet? Geen probleem, je kan de 
meeste � lms ook online bek� ken 
op Dalton+ aan 5 euro. De � lms 
staan online vanaf 17 december 
tot en met 9 januari.

WWW.DALTON.BE

PRAKTISCH

Na het succes van de online editie 
vorig jaar organiseren de Stad Hasselt en 
Cinema ZED dit jaar opnieuw Ciné Solidair. 
Zeven dagen lang kunnen Hasselaren 
kennismaken met documentaires uit 
binnen-en buitenland die met een kritische 
blik naar de samenleving k� ken. Samen 
met de dienst internationale solidariteit 
werd een programma opgesteld van tien 
� lms die stof geven tot nadenken en die je 
geest verscherpen. B�  heel wat � lms is een 
uitleiding voorzien: een nagesprek met een 
expert of een Q&A met de regisseur. 

LOCATIE
Alle � lmvoorstellingen gaan door in 
Cinema ZED Hasselt — De Nieuwe Zaal 
(Maastrichterstraat 96, Hasselt). 

Parking Dusart 
(op 200 meter van de zaal) 
Koning Boudew� nlaan 4, Hasselt.

TARIEVEN
5€ basistarief

PROGRAMMA



De zwarte dichter en activist Femi 
Nylander vertrekt vanuit Oxford op een 
indrukwekkende reis die heden en verleden 
met elkaar verbindt. Net als de meeste van 
ons kent h�  het koloniale verleden enkel uit 
de eenz� dige, westerse geschiedenisboe-
ken. Met Joseph Conrads beroemde roman 
Heart of Darkness als leidraad, volgt h�  het 
spoor van een extreem wrede koloniale 
moordenaar die amper voorkomt in de 
annalen van de geschiedenis: de Franse 
kapitein Paul Voulet. Maar in tegenstelling 
tot Conrad, geeft Nylander wel een stem 
aan de Afrikaanse bevolking en laat h�  zien 
hoe de bloeddorstige passage van Voulet 
door Niger eind 19de eeuw, tot op het dag 
van vandaag z� n sporen nalaat. Maar er z� n 
ook tekenen van heropstanding en hoop. 

Een � lm van Rob Lemkin
Verenigd Koninkr� k ∙ 2020 ∙ 88 min
Engels, Frans, Hausa gesproken
Nederlands ondertiteld

Voorafgegaan door een openingswoord door Nele 
Kelchtermans, vanaf 1 januari de nieuwe schepen 
van internationale solidariteit en een korte 
videoboodschap van de regisseur.

VR�  17 DEC  20U

AFRICAN 
APOCALYPSE

OPENINGSFILM

De Afghaanse Amin staat op het punt 
om te trouwen met z� n Deense partner 
maar noch z� n partner, noch z� n beste 
vrienden kennen de echte reden waarom h�  
z� n thuisland is ontvlucht. Op voorwaarde 
dat h�  anoniem kan bl� ven, stemt h�  in met 
het voorstel van regisseur Jonas Poher 
Rasmussen om voor één keer diep te 
graven in z� n verleden en het volledige 
verhaal te doen van z� n vlucht. Het is een 
bloedstollend verhaal over de eenzame 
tocht door het niemandsland tussen burger 
en illegaal, langs corrupte Russische 
agenten en gewetenloze smokkelaars. Via 
een mozaïek van beelden en getekende 
herinneringen wordt een intiem portret 
geschetst van een man op zoek naar z� n 
ware ik en een veilige thuis. 

Een � lm van Jonas Poher Rasmussen
Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Frankr� k ∙ 2021
Russisch, Deens, Engels, Zweeds, 
Dari gesproken
Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een nagesprek met Leopold Lindelauff, 
voorzitter van Regenbooghuis Limburg vzw.

ZA 18 DEC  17U

FLEE



De zwarte dichter en activist Femi 
Nylander vertrekt vanuit Oxford op een 
indrukwekkende reis die heden en verleden 
met elkaar verbindt. Net als de meeste van 
ons kent h�  het koloniale verleden enkel uit 
de eenz� dige, westerse geschiedenisboe-
ken. Met Joseph Conrads beroemde roman 
Heart of Darkness als leidraad, volgt h�  het 
spoor van een extreem wrede koloniale 
moordenaar die amper voorkomt in de 
annalen van de geschiedenis: de Franse 
kapitein Paul Voulet. Maar in tegenstelling 
tot Conrad, geeft Nylander wel een stem 
aan de Afrikaanse bevolking en laat h�  zien 
hoe de bloeddorstige passage van Voulet 
door Niger eind 19de eeuw, tot op het dag 
van vandaag z� n sporen nalaat. Maar er z� n 
ook tekenen van heropstanding en hoop. 

Een � lm van Rob Lemkin
Verenigd Koninkr� k ∙ 2020 ∙ 88 min
Engels, Frans, Hausa gesproken
Nederlands ondertiteld

Voorafgegaan door een openingswoord door Nele 
Kelchtermans, vanaf 1 januari de nieuwe schepen 
van internationale solidariteit en een korte 
videoboodschap van de regisseur.

VR�  17 DEC  20U

AFRICAN 
APOCALYPSE

OPENINGSFILM

De Afghaanse Amin staat op het punt 
om te trouwen met z� n Deense partner 
maar noch z� n partner, noch z� n beste 
vrienden kennen de echte reden waarom h�  
z� n thuisland is ontvlucht. Op voorwaarde 
dat h�  anoniem kan bl� ven, stemt h�  in met 
het voorstel van regisseur Jonas Poher 
Rasmussen om voor één keer diep te 
graven in z� n verleden en het volledige 
verhaal te doen van z� n vlucht. Het is een 
bloedstollend verhaal over de eenzame 
tocht door het niemandsland tussen burger 
en illegaal, langs corrupte Russische 
agenten en gewetenloze smokkelaars. Via 
een mozaïek van beelden en getekende 
herinneringen wordt een intiem portret 
geschetst van een man op zoek naar z� n 
ware ik en een veilige thuis. 

Een � lm van Jonas Poher Rasmussen
Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Frankr� k ∙ 2021
Russisch, Deens, Engels, Zweeds, 
Dari gesproken
Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een nagesprek met Leopold Lindelauff, 
voorzitter van Regenbooghuis Limburg vzw.

ZA 18 DEC  17U

FLEE

De zwarte dichter en activist Femi 
Nylander vertrekt vanuit Oxford op een 
indrukwekkende reis die heden en verleden 
met elkaar verbindt. Net als de meeste van 
ons kent h�  het koloniale verleden enkel uit 
de eenz� dige, westerse geschiedenisboe-
ken. Met Joseph Conrads beroemde roman 
Heart of Darkness als leidraad, volgt h�  het 
spoor van een extreem wrede koloniale 
moordenaar die amper voorkomt in de 
annalen van de geschiedenis: de Franse 
kapitein Paul Voulet. Maar in tegenstelling 
tot Conrad, geeft Nylander wel een stem 
aan de Afrikaanse bevolking en laat h�  zien 
hoe de bloeddorstige passage van Voulet 
door Niger eind 19de eeuw, tot op het dag 
van vandaag z� n sporen nalaat. Maar er z� n 
ook tekenen van heropstanding en hoop. 

Een � lm van Rob Lemkin
Verenigd Koninkr� k ∙ 2020 ∙ 88 min
Engels, Frans, Hausa gesproken
Nederlands ondertiteld

Voorafgegaan door een openingswoord door Nele 
Kelchtermans, vanaf 1 januari de nieuwe schepen 
van internationale solidariteit en een korte 
videoboodschap van de regisseur.

VR�  17 DEC  20U

AFRICAN 
APOCALYPSE

OPENINGSFILM

De Afghaanse Amin staat op het punt 
om te trouwen met z� n Deense partner 
maar noch z� n partner, noch z� n beste 
vrienden kennen de echte reden waarom h�  
z� n thuisland is ontvlucht. Op voorwaarde 
dat h�  anoniem kan bl� ven, stemt h�  in met 
het voorstel van regisseur Jonas Poher 
Rasmussen om voor één keer diep te 
graven in z� n verleden en het volledige 
verhaal te doen van z� n vlucht. Het is een 
bloedstollend verhaal over de eenzame 
tocht door het niemandsland tussen burger 
en illegaal, langs corrupte Russische 
agenten en gewetenloze smokkelaars. Via 
een mozaïek van beelden en getekende 
herinneringen wordt een intiem portret 
geschetst van een man op zoek naar z� n 
ware ik en een veilige thuis. 

Een � lm van Jonas Poher Rasmussen
Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Frankr� k ∙ 2021
Russisch, Deens, Engels, Zweeds, 
Dari gesproken
Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een nagesprek met Leopold Lindelauff, 
voorzitter van Regenbooghuis Limburg vzw.

ZA 18 DEC  17U

FLEE



Het is zomer in een klein dorp in 
het Marokkaanse Atlasgebergte. Terw� l 
de mannen een dutje doen of een kaartje 
leggen, zeulen de vrouwen, al dan niet met 
een kind op de rug, water de heuvels op en 
zorgen voor het huishouden. Zo is het alt� d 
geweest en zo zal het bl� ven... tot Fadma 
haar intrede doet. Deze pittige, trotse vrouw 
weigert zich neer te leggen b�  de eeuwen-
oude rolpatronen in het dorp. Z�  en haar 
man hebben immers een heel andere ver-
standhouding. Ze vertelt de vrouwen over 
de gel� kheid van man en vrouw en spoort 
hen aan om te ‘staken’. Als de mannen niet 
mee helpen in het huishouden, weigeren 
de vrouwen om nog langer te koken. Een 
heerl� k klein en vaak heel grappig verhaal 
over de str� d om meer gel� kheid tussen 
man en vrouw.

Een � lm van Jawad Rhalib
België, Marokko ∙ 2020 ∙ 80 min
Berbers gesproken
Nederlands ondertiteld

ZA 18 DEC  20U

FADMA: 
EVEN ANTS 
HAVE WINGS

Z� n leerlingen z� n tussen de 12 en 
de 14 jaar, ze komen samen uit meer dan 
12 landen, sommigen spreken amper Duits. 
Ze hangen de meest uiteenlopende religies 
aan. Of geen enkele. Ze hebben meer met 
elkaar gemeen dan ze op het eerste gezicht 
zelf geloven. Het z� n de tieners die Dieter 
Bachmann in z� n klas heeft in Stadtallen-
dorf, een fabrieksstadje van zo’n 20.000 
inwoners in het Duitse binnenland. H�  heeft 
niet alleen de taak om deze jongeren de 
nodige dosis wiskunde, taal en wetenschap 
aan te leren, h�  moet ze ook klaarstomen 
voor de volgende graad en b�  uitbreiding, 
het leven. Dat doet h�  met veel geduld, 
fantasie, muziek en vooral: liefde voor het 
vak. Ondanks de duurt� d van drieënhalf uur 
verveelt deze winnaar van de Zilveren Beer 
in Berl� n geen seconde. 

Een � lm van Maria Speth
Duitsland ∙ 2021 ∙ 3u37min
Duits gesproken
Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een nagesprek met leerkracht 
(Nederlands-Frans) Elise Volcke uit Brussel.
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In 1984 verscheepte het Zweedse 
m� nbedr� f Boliden giftig afval naar Chili, 
dat daar netjes verwerkt zou worden. In 
werkel� kheid werd een deel van het afval 
gedumpt aan de rand van de woest� n-
stad Arica. Met dramatische gevolgen: 
verschillende bewoners kr� gen kanker en 
steeds meer kinderen worden geboren met 
afw� kingen. 

De van oorsprong Chileens regisseur 
Lars Edman groeide op in het Zweedse 
dorpje waar het m� nbedr� f ooit startte. In 
z� n � lm ‘Toxic Playground’ uit 2009 klaagt 
h�  voor het eerst de toestand in Arica aan. 
De � lm veroorzaakt veel ophef in Zweden 
en wordt de aanleiding voor een rechtszaak 
tegen Boliden. De documentaire ‘Arica’ volgt 
de juridische nasleep van het schandaal. 
Het is een David tegen Goliath verhaal 
waarin dure advocaten en ingewikkelde 
of ontoereikende wetgeving het verschil 
uitmaken.

Een � lm van Lars Edman en William 
Johansson Kalén
Zweden ∙ 2020 ∙ 1u35min
Engels, Zweeds en Spaans gesproken
Nederlands ondertiteld

MA 27 DEC  17U

ARICA

B�  de start van het nieuwe zomer-
seizoen, gaan Ismail en Hakan aan de slag 
in het Nashira Resort, een gigantisch all-
inclusive hotel aan de Turkse Rivièra. Ismail 
is 18 en droomt van een baan als kapper, 
maar wordt keukenhulp. Hakan is 25 en 
hoopt als badmeester z� n sociale angsten 
te overwinnen. In een wereld van kleurr� ke 
zwemout� ts, overdadige buffetten en 
verholen machtsrelaties, ontdekken ze 
geleidel� k aan de mogel� kheden om vooruit 
te komen in het leven. Maar al snel doet de 
inw� ding in het absurde westerse toerisme 
de vraag stellen: welke dromen z� n het 
echt waard om na te jagen? Wanneer Hakan 
genoeg heeft van z� n onzichtbaarheid in 
het hotel, slaat initiële vriendel� kheid om in 
onverschilligheid. ALL-IN verkent het verlies 
van onschuld tegen de achtergrond van een 
vervagende Europese droom.

Een � lm van Volkan Üce
België ∙ 2021 ∙ 1u20min
Koerdisch, Turks en Engels gesproken
Nederlands en Frans ondertiteld

Gevolgd door een Q&A met regisseur Volkan Üce.

MA 27 DEC  20U

ALL-IN
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Oranjemund is een klein idyllisch en 
welvarend stadje in het zuiden van Namibië 
dat leeft van de ontginning van diamant. 
Het hele stadje wordt gerund door het 
m� nbedr� f NAMDEB: de enige werkgever in 
de stad zorgde voor huisvesting, onderw� s, 
gratis water en elektriciteit. Wanneer de 
diamantm� n uitgeput is en het m� nbedr� f 
z� n medewerkers zonder pardon op straat 
zet, stelt de bevolking van Oranjemund 
zich maar een vraag: wat nu? Bouwen ze 
Oranjemund uit tot een toeristisch oord? 
Een agrarische hotspot? Of een rustoord 
voor welstellende gepensioneerden? ‘Desert 
Paradise’ observeert en laat de bewoners 
en het adembenemende landschap hun 
eigen verhaal vertellen. Zal Oranjemund 
een spookstad worden, opgeslokt door het 
zand, of slagen de inwoners erin zichzelf 
opnieuw uit te vinden en een duurzame 
stad te creëren?

Een � lm van Ike Bertels
Nederland, Namibië ∙ 2021 ∙ 1u27min
Engels, Afrikaans en Oshivambo
gesproken, Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een Q&A met regisseur Ike Bertels.

DI 28 DEC  17U

DESERT PARADISE
Wat gebeurt er als je de inwoners 

van een klein Afrikaans dorpje twee jaar 
lang een basisinkomen geeft? Organisatie 
Eight.world nam de proef op de som en 
voerde het experiment uit in Busibi, Oeganda. 
Twee jaar lang kregen inwoners van Busibi 
een basisinkomen op hun rekening gestort 
via een mobiele telefoon. Hoewel het niet 
voor ieder individu een succesverhaal 
werd, behaalde de organisatie toch een 
aantal verrassende positieve resultaten. 
De aanwezigheid op school steeg enorm 
en mensen startten ondernemingen op en 
konden sparen. De radicale aanpak van 
Eight.world bew� st daarmee z� n succes. 
Steven Janssens volgde het project op de 
voet en maakte er een documentaire over 
die nieuwe mogel� kheden laat zien binnen 
ontwikkelingswerk.
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Nederlands ondertiteld
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De str� d tegen IS mag dan uit het 
nieuws verdwenen z� n, de wonden die 
het regime achterliet, z� n nog iedere dag 
voelbaar in de grensstreek tussen Syrië 
en Irak. Zo’n 7000 Jezidi vrouwen worden 
nog steeds gevangen gehouden als ‘sabaya’ 
(seksslaaf) in het IS-gevangenkamp van 
Al-Hol in Syrië. Mahmud, Ziyad en de andere 
vr� willigers van het Jezidi Home Center z� n 
hun enige kans op ontsnapping uit de hel. 
Dit is een verhaal van hoe gewone mensen 
uitgroeien tot helden zonder het goed en 
wel te beseffen. Eens bevr� d, volgt voor 
de meisje het moeizame proces van ver-
werking en de terugkeer naar hun familie. 
Sommigen spreken de taal niet (meer), 
anderen hebben een kind van een IS str� -
der; allemaal z� n ze getekend door trauma’s 
die nog vele generaties zullen tekenen. 

Een � lm van Hogir Hirori
Zweden ∙ 2021 ∙ 1u30min
Koerdisch gesproken
Nederlands ondertiteld

Gevolgd door een nagesprek met Hasselaar Lotte 
Knaepen, die in 2020 een reportage over de jezidi 
maakte voor Vranckx.

WOE 29 DEC  20U

SABAYA
In 2008 trok fotograaf Daniel McCabe 

voor het eerst naar Kivu in Oost-Congo om 
er een portret te maken van de gewapende 
rebellen die er de streek onveilig maken. 
Negen jaar later kwam h�  terug met dit 
indrukwekkend, onge� lterd portret van 
één van de langst aanslepende con� icten 
in de wereld. Soldaten, rebellen en gewone 
Congolezen proberen zich staande te 
houden in een chaotische samenleving die 
gericht is op overleven. Een kleermaker die 
van het ene naar het andere vluchtelingen-
kamp trekt en alt� d z� n naaimachine b�  de 
hand heeft. Mama Romance probeert iets 
te verdienen door edelstenen te smokkelen. 
Kolonel Mamadou Ndade die betreurt 
hoe z� n geboortegrond al jarenlang een 
oorlogszone is. This is Congo focust op de 
mensel� ke verhalen achter dit onder-
belichte, eeuwigdurende con� ict. 

Een � lm van Daniel McCabe
Canada, Congo, Qatar, VS ∙
2017 ∙ 1u31min
Engels en Frans gesproken
Nederlands ondertiteld

DO 30 DEC  20U

THIS IS CONGO
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AFRICAN APOCALYPSE
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CINÉ SOLIDAIR ONLINE
Wil je graag een documentaire 
meepikken maar geraak je er 
niet? Geen probleem, je kan de 
meeste � lms ook online bek� ken 
op Dalton+ aan 5 euro. De � lms 
staan online vanaf 17 december 
tot en met 9 januari.

WWW.DALTON.BE

PRAKTISCH

Na het succes van de online editie 
vorig jaar organiseren de Stad Hasselt en 
Cinema ZED dit jaar opnieuw Ciné Solidair. 
Zeven dagen lang kunnen Hasselaren 
kennismaken met documentaires uit 
binnen-en buitenland die met een kritische 
blik naar de samenleving k� ken. Samen 
met de dienst internationale solidariteit 
werd een programma opgesteld van tien 
� lms die stof geven tot nadenken en die je 
geest verscherpen. B�  heel wat � lms is een 
uitleiding voorzien: een nagesprek met een 
expert of een Q&A met de regisseur. 

LOCATIE
Alle � lmvoorstellingen gaan door in 
Cinema ZED Hasselt — De Nieuwe Zaal 
(Maastrichterstraat 96, Hasselt). 

Parking Dusart 
(op 200 meter van de zaal) 
Koning Boudew� nlaan 4, Hasselt.

TARIEVEN
5€ basistarief

PROGRAMMA


