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“Een karakterstudie
van een overambitieuze
circusillusionist, in een
heerlijk doorrookt film-noirjasje.
Komt dat zien, komt dat zien!”
DE MORGEN

Nightmare Alley
De charismatische Stanton Carlisle leidt een zwervend
bestaan in Amerika in de jaren ‘40. Doelloos en platzak
dwaalt hij rond op een rondreizende kermis. Maar dan
ontmoet hij de helderziende Zeena en haar ex-man Pete,
die de deuren naar succes voor hem openen. Hij creëert
zijn eigen act als gedachtenlezer. Samen met zijn assistente
Molly schuimt hij de nachtclubs in New York af en maakt hij
van de gelegenheid gebruik om de rijke elite schaamteloos
op te lichten. Stan beraamt een plan en schakelt de hulp in
van de mysterieuze psychiater, Dr. Lilith Ritter. Tot zij hem
steeds meer in haar macht krijgt...
Nadat zijn vorige film The Shape of Water de Oscar voor
Beste Film in de wacht sleepte, waren de verwachtingen
voor Guillermo Del Toro’s volgende project hooggespannen. Zes jaar later is hij eindelijk terug met Nightmare Alley,
een remake van de gelijknamige film noir van Edmund Goulding uit 1947. De bizarre, sinistere wereld van de ‘carnivals’

past uiteraard volledig binnen Del Toro’s straatje en het is een
hele rits aan Hollywood grootheden die hij deze donkere
wereld laat bevolken: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni
Colette, Rooney Mara, Richard Jenkins... Vooral Blanchett
weet zichzelf opnieuw te overtreffen en zet een verraderlijk elegante femme fatale neer die zo kenmerkend is voor
het genre. Een feilloos gestileerde update van de film noir
die onder je huid kruipt en je meesleurt in een neerwaartse
spiraal van de menselijke psyche.
2022, duur: 2:30, Verenigde Staten, regie:
Guillermo del Toro, met: Bradley Cooper, Cate
Blanchett, Toni Colette, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 8/2,
9/2, 11/2, 12/2, 13/2, 16/2, 19/2, 20/2, 21/2
in Cinema ZED-Vesalius

3

ZED SPR AK MET STEPHAN STREKER

“L’ennemi is vooral een film over België”

Hoofdacteur Jérémie Renier zei in een
interview dat L’ennemi geen film is
over de moordzaak rond voormalig
politicus Bernard Wesphael, maar
veeleer een metafysische film over
de hellevaart van iemand die alles
verliest.
Stephan Streker: Dit is een juiste formulering.

Beweren dat dit een film is over de zaak
Wesphael zou onjuist zijn. Wat natuurlijk wel
klopt is dat ik zonder die zaak niet aan deze
film had gedacht. Fundamenteel vertelt de film
over iemand die iets overkomt waar mysterie
rond hangt en waar iedereen een uitgesproken
mening over heeft. Het innerlijke is wat me het
meest interesseert in cinema. Hoe sta je, in je
diepste gedachten, tegenover jezelf. Cinema
is uitermate geschikt om dit te exploreren. Heel
vaak zijn we zelf onze grootste vijand.
De beginscènes van de film tonen flarden van
de echtelijke ruzie en de tragische afloop.
We zien niet altijd de verbanden en de
chronologie van de gebeurtenissen. Pas later
kunnen we de puzzel in elkaar steken.

Natuurlijk, gezien alles gebaseerd is op
het geheugen en herinneringen. Maar wat
mensen zich herinneren is fragmentarisch. Ik
wou hier zeker de lineaire manier van vertellen
doorbreken en enige verwarring zaaien. Maar
niks is gratuit, want als je de scènes één voor één
analyseert, beantwoorden ze allemaal aan een
zekere logica.
Kun je iets vertellen over hoe je de
liefdesscènes hebt aangepakt?

Er is een groot verschil tussen de
liefdesverklaring en het huwelijk of de vrijpartij
4

“Cinema is
uitermate geschikt
om het innerlijke
te exploreren.”
STEPHAN STREKER

waar bijna iets dierlijks van uitgaat. Wanneer
ze elkaar ontdekken krijg je een uitermate
romantische scène, op het naïeve af, zoals
zijn liefdesverklaring en hun huwelijk. Wat me
het meest boeit in een acteur of actrice is de
kwetsbaarheid. Echt grote acteurs slagen erin
om kwetsbaar te zijn, zich bloot te geven. En in
de scène waarin Jérémie zijn liefde verklaart, is
hij op zijn kwetsbaarst. Het is geen toeval dat dit
één van mijn favoriete scènes is.
Het feit dat het hoofdpersonage gearresteerd
wordt, is ook te wijten aan een linguïstische
verwarring?

Dat klopt helemaal, zoiets kan je niet verzinnen!
Ik ben ervan overtuigd dat het vooral een film
over België is en het maakt me ook gelukkig als
mensen dit opmerken. Het is een geschiedenis
die zich alleen hier kon afspelen. Ik adoreer
België, want het is toch wel buitengewoon dat
we kunnen samenleven met twee culturen die
niks met elkaar te maken hebben. We voeren
geen oorlog tegen elkaar, we slaan elkaar niet

op het gezicht, zelfs al zijn er problemen en
politieke geschillen. Wat België problematisch
maakt zou je net ook het bizarre van het land
kunnen noemen.
In de meest subjectieve scènes maak je
gebruik van de maskers van James Ensor.

Oostende is mijn lievelingsstad in België. Ik
ben gek op de Noordzeekust, ik ben gek op
het Thermae Palace hotel en James Ensor. Het
Thermae Palace hotel lijkt wel uitgevonden
voor de film. Je kan als cineast niet naar dit
hotel kijken zonder het te willen filmen. Ensor
is onlosmakelijk verbonden met Oostende en
de maskers zijn een belangrijk deel van zijn
werk. Het was voor mij evident om deze in
mijn film te gebruiken. Ze passen perfect in het
verhaal dat ik wilde vertellen én ze zijn uitermate
cinematografisch. Het was heel fijn om op mijn
manier hulde te brengen aan de Belgische
kunstenaar die ik het meest bewonder
In de bijrollen duiken ook een aantal bekende
Vlaamse acteurs op.

Ik wou absoluut Peter Van Den Begin in de film
omdat hij een van de interessantste koppen
heeft die ik ken. Je kan hem van alle mogelijke
kanten filmen, het resultaat is altijd pure magie.
Voor de rol van de rechter was Bruno Vanden
Broecke, die ik in de KVS had gezien, mijn
eerste keuze. Het personage dat zeven talen
spreekt heb ik wel speciaal voor Sam Louwyck
geschreven. Ik stuurde hem het script en daarna
vroeg hij me hoe ik wist dat hij zeven talen
sprak, terwijl ik dit helemaal niet wist. Voilà, een
gelukkig toeval. (P.D.)

L’ennemi
De bekende politicus Louis Durieux is met zijn vrouw Maeva in Oostende, waar ze
verblijven in het beroemde Thermae Palace hotel. De verbijstering is groot wanneer
Durieux totaal verbouwereerd aan de receptie komt melden dat zijn vrouw dood ligt
in hun hotelkamer. De politicus wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw. Is hij
schuldig of onschuldig? Niemand weet het. En hijzelf misschien ook niet.
Al was de moordzaak rond voormalig Ecolo-politicus Bernard Wesphael de concrete aanleiding voor L’ennemi, toch is de film alles behalve een simpel relaas van deze concrete
zaak. Regisseur Stephan Streker maakte de film vooral als een innerlijke thriller over een
man die alles verliest en verwikkeld is in een vreemde zaak waarover iedereen zijn oordeel
klaar heeft. L’ennemi is ook een film over België, met al zijn surrealistische absurditeiten,
maar ook met zijn unieke schoonheid, waar Oostende en de kunstenaar Ensor toonbeelden van zijn. Een meeslepende en bijzondere film, met enkele spraakmakende rollen voor
de Vlaamse acteurs Peter Van Den Begin, Bruno Vanden Broecke en vooral een ronduit
weergaloze Sam Louwyck. L’ennemi won recent op de London Film Week de Prijs voor
Beste Film én de Prijs voor Beste Acteur.
2021, duur: 1:40, België, regie: Stephan Streker, met:
Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, Emmanuelle Bercot,
Peter Van Den Begin, e.a. dialogen: Frans
Vertoningen: 9/2, 11/2, 14/2, 15/2, 16/2,
17/2, 18/2, 21/2, 22/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2
in Cinema ZED-Vesalius

BIO

De films van Stephan Streker
In Franstalig België is de Brusselse regisseur Stephan Streker bij het brede publiek
vooral bekend als voetbalanalist voor de
RTBF, maar filmliefhebbers kennen hem als
de maker van vier bijzondere films waarvoor hij ook telkens het scenario schreef.
Na een aantal positief onthaalde kortfilms maakte
Streker in 2004 zijn langspeeldebuut met Michael
Blanco. In 2012 brak hij echt door met het meermaals bekroonde Le monde nous appartient, een
intense kroniek van een verloren generatie vol
gefnuikte dromen en mislukte ambities. Vier jaar
later volgde Noces, een genuanceerde thriller over
de botsing tussen traditie en moderniteit. In 2020
voltooide hij L’ennemi waarvan de release - om welbekende redenen - steeds werd uitgesteld… tot nu!

FILMOGRAFIE
2004
2012
2016
2020

Michael Blanco
Le monde nous appartient
Noces
L’ennemi
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FI L M FES T G EN T O N TO U R

Drive My Car
Acteur en regisseur Yusuke heeft niet zo lang
geleden een persoonlijk verlies meegemaakt.
Maar het leven gaat verder en met lichte tegenzin stemt hij ermee in om het stuk Oom Vanya op
te voeren op een festival in Hiroshima. Omwille
van verzekeringstechnische redenen mag hij in
Hiroshima niet zelf zijn wagen besturen en krijgt hij
een gereserveerde jonge vrouw als chauffeur toegewezen. Samen rijden ze rond in zijn rode Saab
900, de auto die voor Yusuke altijd al een tweede
thuis was.
Regisseur Ryûsuke Hamaguchi durft zijn tijd te
nemen om de personages uit het verhaal van Haruki
Murakami te ontwikkelen: hij herwerkte het kortverhaal van de beroemde Japanse schrijver tot een drie
uur durende film. Maar deze geduldige aanpak
werkt, want de personages krijgen hierdoor een
diepgang die langzaam maar zeker helemaal tot
bloei komen in dit verhaal over verlies, verlangen,
liefde en zwaktes. Drive My Car viel tot driemaal toe
in de prijzen op het Filmfestival van Cannes.
2021, duur: 2:59, Japan, regie: Ryûsuke
Hamaguchi, met: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura,
Reika Kirishima, e.a. dialogen: Japans
Vertoning: 15/2
met vooraf opgenomen inleiding door Patrick
Duynslaegher in Cinema ZED-Vesalius

Great Freedom
In naoorlogs Duitsland wordt Hans van Auschwitz overgebracht naar een Duitse
gevangenis. Wanneer hij vrijkomt, belandt hij in de jaren die volgen keer op keer terug
in de gevangenis. Hans is homoseksueel en volgens paragraaf 175 van het Duitse
Wetboek is dit strafbaar. Zijn enige houvast is celgenoot Viktor, een veroordeelde
moordenaar. Doorheen de tijd leren de twee tegenpolen elkaar steeds beter kennen.
Een ijzersterke film die in Cannes de juryprijs Un Certain Regard won en een perfect
harmonieuze mix weet te maken van een persoonlijke en maatschappelijke verhaallijn.
In deze intense karakterstudie vertolkt een ronduit magnetische Franz Rogowski het
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door een even sterke Georg Friedrich. De
film werd grotendeels opgenomen in een in onbruik geraakte gevangenis, de perfecte
locatie voor een bijzonder verhaal van toenadering tussen tegenpolen.
2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: Sebastian Meise, met: Franz Rogowski, Georg
Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn, e.a. dialogen: Duits
Vertoningen: 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2,
23/2, 24/2, 26/2, 27/2, 28/2, 1/3 in Cinema ZED-Vesalius

BRING-A-FRIEND
MET ZED STUDENTENKAART
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ZED SPR AK MET SEBASTIAN MEISE OVER GREAT FREEDOM

© Elsa Okazaki

“Wie is hier de viezerik?”

het meer kille licht in de sixties. Zo konden we
heel subtiel periodes anders doen aanvoelen.”

Great Freedom van de Oostenrijkse
filmmaker Sebastian Meise werd in
Cannes bekroond met de juryprijs Un
Certain Regard. Een liefdesverhaal
dat zich afspeelt in een Duitse
gevangenis en een man portretteert
die omwille van zijn homoseksualiteit
gecriminaliseerd wordt.

Het slot levert een dromerige trip op
waarbij de steadicam Hans volgt door
de gangen en kelderruimtes van een
nachtclub.

Grappend stelt Great Freedom protagonist
Hans zijn vriend voor om te vluchten naar de
DDR, waar homoseksualiteit géén strafbaar
feit was. Het is choquerend om te ontdekken

verkeert. Onrust? Berusting? Onmacht? Terwijl
de onderlinge blikken aangeven in welke fase
van hun relatie Hans en Viktor zitten.”

dat West-Duitsland zo lang vasthield aan

“Die darkrooms kwamen er pas toen
de vervolging in 1969 stopte en er
ontmoetingsruimtes voor homoseksuelen
ontstonden in kelders. Wat me bevalt in de
darkroom cultuur is hoe er met de symboliek
van onderdrukking wordt gewerkt. Met tralies,
politie-uniformen en kleine ruimtes.”

paragraaf 175 van het wetboek.

De openingsscène in de herentoiletten

Sebastian Meise: “Dat choqueerde ook

verrast. We kijken immers niet naar een

Bij het inlassen van Super8 Home Movies toon

scenarist Thomas Rieder en mij. We wisten dat
homoseksualiteit op een bepaald moment
illegaal was, maar nièt dat het duurde tot 1994.
Hallucinant! Paragraaf 175 leidde sinds 1969
niet meer tot vervolging, maar werd pas in 1994
afgeschaft. Toch groeide de criminalisering van
homoseksuelen daarna uit tot een blinde vlek in
de Duitse geschiedenis.”

seksscène maar naar beeldmateriaal

je ook de perforaties.

opgenomen door de politie.

“Omdat alles wat naar de buitenwereld verwijst
een found footage gevoel moest hebben. Het
geeft aan dat deze beelden niets te maken
hebben met de realiteit van de gevangenis.
Bovendien vraagt Oskar zich af of ze het
filmmateriaal dat ze opnamen tijdens hun uitje
wel ontwikkeld hebben. Het is niet zeker of ze
de beelden ooit bekeken. Daarom toon ik ruw
materiaal. Onafgewerkt, ongemonteerd en met
inbegrip van de perforaties.”

Frappant is dat Amerikaanse militairen
in 1945 een homoseksuele gevangene
overbrachten van Auschwitz naar een
Duitse gevangenis.

“Het bevrijde Duitsland nam het criminele
stigma van homoseksuelen door het
naziregime over. De geallieerden waren
zogenaamd bevrijders maar ze hielden het
systeem wel in stand. Ze verzuimden om de
wetten te herdefiniëren en legaliseerden zo
in feite paragraaf 175. De film switcht tussen
drie periodes, een bewuste keuze omdat
we een groot deel van de moderne Duitse
geschiedenis wilden bestrijken. Zo kunnen
we de ontwikkeling van de personages beter
schetsen en belanden we via een gevoel van
verstrijkende tijd bij ons eindpunt. Het was
zwoegen om alles goed te krijgen én hints
te geven die de kijker onbewust oppikt. De
inbreng van de acteurs bleek cruciaal. Bij
tijdsprongen moet immers meteen duidelijk zijn
in welke gemoedsgesteldheid het personage

“We wisten dat men in Duitsland werkte
met beelden van verborgen camera’s om
homoseksuelen te veroordelen. Het Duitse
materiaal is vernietigd maar in de VS vonden we
beelden die ons inspireerden voor de look en
het gevoel. Er is een link met film. Het medium is
voyeuristisch en in deze scène is de kijker zowat
de camera. Daarbij rijst de vraag: wie is hier
pervers? Zijn de personages in beeld viezeriken
of de toekijkende politiemannen? En wat met
ons als toeschouwer?”

Het verhaal is tijdloos en universeel. Je ziet de
tijd voorbijgaan maar tegelijk ook stilstaan.

Je filmde in de voormalige gevangenis van
Maagdenburg. Een moeilijk uit te lichten
locatie. Céline Sciamma’s cinematograaf
Crystel Fournier gebruikt bovendien
belichting om de periodes te onderscheiden
en verschillende registers te bespelen.

“Great Freedom beweegt zich tussen twee
genres: de gevangenisfilm en het liefdesverhaal.
Dat drukken we visueel uit. Er is enerzijds de
hardheid en afstandelijkheid van de gevangenis
en anderzijds zijn er de tedere emoties en
verbondenheid die voor zingeving zorgen in
deze kille wereld. Gevangenisfilms creëren een
claustrofobisch gevoel maar via de belichting
leggen we ook warme accenten. Crystel vertrok
van de realiteit. De bulbs lampen voor 1945, de
vuil gele fluorescerende lichten van de fifties en

“Bij gevangenisfilms weet je vaak niet waar
ze zich afspelen en krijg je soms ook het
gevoel dat het gebeuren zich buiten de
tijd situeert. Het is altijd hetzelfde systeem:
tralies, cellen, bewakers. Iets dat evengoed
kan plaatsvinden in Zuid-Amerika of in Azië,
tijdens de jaren twintig of de jaren tachtig. Het
absurde, uitzichtloze gevangenisleven en het
genadeloze, onpersoonlijke rechtssysteem
waar we via een op een kier staande deur even
een blik op werpen zijn heel Kafkaiaans. Maar
ook George Orwells’ 1984 was een invloed.
Great Freedom oogt als een dystopie die echt
aanvoelt, terwijl het enge toekomstbeeld dat we
ophangen juist een reëel, pijnlijk verleden is.”
(IDK) 
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Compartment
No. 6
De Finse archeologie studente Laura heeft net een
punt gezet achter een passionele relatie en neemt
de lange afstandstrein van Moskou naar Murmansk,
waar ze naar oeroude rotsschilderingen gaat kijken.
Tijdens de meerdaagse treinrit moet ze een coupé
delen met een onbekende. Haar reisgenoot blijkt de
onbehouwen Lioha die - met de nodige tegenzin - op
weg is naar een nieuwe job in de mijnen. De twee zijn
niet echt opgezet met elkaars gezelschap en lijken
lange dagen tegemoet te gaan in hun gedeelde
coupé. Maar terwijl het landschap buiten steeds ijselijker wordt, beginnen de twee reisgenoten wat te
ontdooien.

C’mon C’mon
Radiojournalist Johnny doorkruist de VS met zijn nieuw project waarbij hij kinderen interviewt over hoe ze de wereld en hun toekomst zien. Wanneer zijn zus hem
vraagt om tijdelijk op haar negenjarige zoon Jesse te passen, neemt hij de jongen
mee op sleeptouw. De twee reizen het land rond en smeden geleidelijk aan een
unieke band.
Twee jaar na zijn overdonderende vertolking in Joker laat Joaquin Phoenix zien wat
een verbluffende acteur hij is door op volledig overtuigende wijze een warm, waarachtig en empathisch personage neer te zetten. De authenticiteit druipt van deze
film, waarbij je vergeet dat acteurs aan het acteren zijn en dialogen vooraf zijn uitgeschreven. Precies die oprechtheid is ondertussen het handelskenmerk geworden
van filmmaker Mike Mills, die met Beginners (2010) en 20th Century Women (2016)
reeds een ode bracht aan de verbinding tussen mensen over generaties heen.
In een troostrijke zwart-wit fotografie biedt deze delicate film je zo’n intieme en
oprechte inkijk in een bijzondere connectie tussen mensen dat zelfs in deze koude
wintermaanden je hart intens verwarmd wordt.
2021, duur: 1:49, Verenigde Staten,
regie: Mike Mills, met: Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2,
9/2, 10/2, 12/2, 14/2, 15/2, 16/2, 18/2, 21/2, 22/2
in Cinema ZED-Vesalius
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In 2016 viel de Regisseur Juho Kuosmanen in de prijzen
op het Filmfestival van Cannes met zijn innemende
eerste langspeler The Happiest Day In The Life Of Olli
Mäki. Zijn tweede film, Compartment No. 6, deed
het nog beter want die nam er dit jaar de Grand Prix
mee naar huis. Een heerlijke on-Hollywoodiaanse road
movie over toevallige ontmoetingen en onuitwisbare
levenslessen. Charmant, authentiek, warm en met af
en toe een prikkelende ondertoon van Noordelijke
zwarte humor.
2022, duur: 1:47, Finland, regie: Juho Kuosmanen,
met: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug, e.a.
dialogen: Fins, Russisch
Vertoningen: 4/2, 5/2, 6/2, 7/2,
12/2, 13/2, 14/2 in Cinema ZED-Vesalius

Death
on the Nile
Detective Hercule Poirot geniet van zijn vakantie op
een luxueuze cruise op de Nijl. Op het schip bevindt
zich een bonte mix van mondaine gasten, waaronder een knap jong koppel dat op huwelijksreis is.
Wanneer de jonge bruid - een rijke erfgename - aan
boord vermoord wordt, moet Poirot op onderzoek.
Blijkbaar was ze niet erg geliefd en zijn er vele verdachten. Kan Poirot de moordenaar ontmaskeren
voor het schip zijn eindbestemming bereikt?
Agatha Christie en haar ingenieuze moordintriges zijn
herontdekt door de filmwereld. Na het succes van de
remake van Murder on the Orient Express in 2017, werd
als snel uitgekeken naar een opvolger. En dat werd,
net als bij de verfilmingen uit de jaren ‘70, Death on the
Nile. Opnieuw neemt Kenneth Branagh niet enkel de
regie voor zijn rekening, maar ook de vertolking van
Christie’s meest iconische personage: de kleine, ijdele
en obsessief-compulsieve Belgische detective Poirot.
Een nostalgische whodunnit met veel visuele flair en
enkele bekende namen uit het comedycircuit, zoals
Dawn French, Jennifer Saunders en Russell Brand.
2021, duur: 2:07, Verenigde Staten, regie: Kenneth
Branagh, met: Kenneth
Branagh, Dawn French,
e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 9/2, 11/2,
12/2, 13/2, 15/2, 16/2,
17/2, 19/2, 20/2, 21/2,
23/2, 25/2, 26/2, 28/2,
1/3 in Cinema ZED-Vesalius
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The Tragedy of Macbeth
Schotland, 11de eeuw. Wanneer generaal Macbeth terugkeert van de oorlog tegen Engeland krijgt hij van drie heksen de voorspelling te horen dat hij op een dag koning van Schotland zal worden. De voorspelling prikkelt zijn ambitie, en die wordt nog verder aangewakkerd door zijn vrouw Lady Macbeth. Samen beramen ze een plan om de macht te grijpen.
Actrice Frances McDormand (Nomadland, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Fargo)
ontwikkelde haar passie voor acteren toen ze als jongere op school Lady Macbeth mocht
spelen. Vele jaren en drie Oscars later vroeg ze aan haar echtgenoot Joel Coen (de helft van de
Coen-broers) om de beroemde Shakespeare-tragedie te regisseren. Een ijzersterke en meeslepende verfilming met een visuele stijl die doet denken aan de Duitse misdaaddrama’s van
de jaren ‘30 en ‘40, gedragen door weergaloze acteerprestaties, niet alleen van McDormand,
maar ook van een bedwelmende Denzel Washington.
2021, duur: 1:45, Verenigde Staten, regie: Joel Coen,
met: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex
Hassell, e.a dialogen: Engels
Vertoningen: 2/2, 5/2, 6/2, 8/2, 9/2,
10/2, 12/2, 13/2 in Cinema ZED-Vesalius
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Sneak preview
Regelmatig tovert Cinema ZED een wit konijn
uit zijn hoed. Een Sneak Preview die een échte
verrassing is – een klapper van een film die je
als allereerste kan ontdekken. Op het programma staat steeds een film die gegarandeerd een buzz zal veroorzaken.
De volgende Sneak Preview gaat door
in Cinema ZED-Vesalius op 15/2.
Gratis voor houders van een Cultuurkaart
KU Leuven. Tickets verkrijgbaar aan de ticketbalie van Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1 u voor
de vertoning. Zolang de voorraad strekt,
1 ticket per Cultuurkaart.

Les Jeunes
amants
Op 70-jarige leeftijd leidt Shauna een vrij en onafhankelijk bestaan, waarin haar liefdesleven op een
laag pitje staat. Ze houdt ervan om uit te waaien
aan de Bretoense kust, waar plots Pierre opduikt,
een man van 45 die ze jaren geleden al eens
ontmoet heeft. Zijn aanwezigheid brengt haar
volledig uit haar evenwicht. Pierre ziet haar leeftijd niet als een obstakel, integendeel, voor hem is
Shauna een begeerlijke vrouw. Maar hij heeft ook
een vrouw en gezin. Een situatie die hartverscheurende keuzes met zich meebrengt.
Regisseur Carine Tardieu heeft voor Les Jeunes
amants een absolute sterrencast te pakken met
Melvil Poupaud (Grâce à Dieu, Été 85) en een waar
icoon van de Franse cinema, Fanny Ardant (Vivement Dimanche, 8 femmes). De film was oorspronkelijk in handen van de IJslandse regisseur Sólveig
Anspach voor haar overlijden in 2015, geïnspireerd op het leven van haar eigen moeder, die op
latere leeftijd de liefde vond bij een jongere man.
Tardieu nam het van haar over en slaagt erin van dit
persoonlijke verhaal een delicate en toch sensuele
film te maken die alle elementen van een melodrama bevat, zonder in de valkuilen van het genre
te trappen.
2021, duur: 1:52, België, regie: Carine Tardieu,
met: Melvil Poupaud, Fanny Ardant, Cécile de
France, e.a. dialogen: Frans
Vertoningen: 14/2, 16/2, 19/2, 20/2, 21/2,
23/2, 25/2, 26/2, 1/3 in Cinema ZED-Vesalius

BRING-A-DATE
1+1 GRATIS
OP 14/2

L’événement
Frankrijk, 1963. Anne is student met een veelbelovende toekomst in het verschiet,
tot ze onverwacht zwanger wordt. Ze blijft vastberaden om haar studies af te maken
en te ontsnappen uit haar thuissituatie. Maar de tijd dringt. Haar eindexamens
staan voor de deur en haar buik wordt steeds ronder. Anne besluit haar lot in eigen
handen te nemen, waarvoor ze het risico loopt in de gevangenis te belanden.
Dit bikkelharde drama van Audrey Diwan won vorig jaar de Gouden Leeuw op het
filmfestival van Venetië. Diwan was hiermee de zesde vrouw die deze prijs in ontvangst mocht nemen, Chloe Zhao ging haar in 2020 voor met Nomadland. L’événement is gebaseerd op de gelijknamige autobiografische roman van schrijver Annie
Ernaux. De dragende kracht van de film is de jonge Frans-Roemeense actrice Anamaria Vartolomei, die de loodzware taak kreeg om het hoofdpersonage in al haar
angst, woede en pijn neer te zetten. L’évenement is tegelijkertijd een portret van een
tijdsgeest - Frankrijk in de jaren ‘60 waar rechten van vrouwen en seks in het algemeen
veroordeeld werden - én in het licht van recente abortuswetgeving in plaatsen zoals
Texas, nog steeds angstaanjagend actueel.
2022, duur: 1:40, Frankrijk, regie: Audrey Diwan,
met: Anamaria Vartolomei, Sandrine Bonnaire, Kacey
Mottet Klein, Louise Chevilotte, Luana Bajrami, e.a.
dialogen: Frans
Vertoningen: 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 22/2, 23/2,
25/2, 26/2, 27/2, 28/2 in Cinema ZED-Vesalius
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Cinema Italiano
Italiaanse cinema is al jaren erg populair bij ZED bezoekers. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
reeks Cinema Italiano én de partners die deze reeks steevast enthousiast ondersteunen inmiddels een
vaste waarde zijn geworden. Waan je even in Rome, Calabria of Napels met dit gevarieerd programma!

Gli Anni Più Belli
Italië, 1982. De jonge Paolo knapt samen met zijn vrienden Giulio en Riccardo een oude auto
op waarmee ze op avontuur willen gaan. Wanneer hij verliefd wordt op Gemma, wordt zij
deel van hun vriendengroepje. Ze groeien samen op en worden volwassen, waarbij ieder
zijn eigen levenskeuzes maakt. Ze delen momenten van vreugde en geluk, maar ook van
teleurstelling en verdriet. Naarmate de jaren verstrijken verliezen de vier vrienden elkaar
regelmatig uit het oog, om elkaar steeds weer terug te vinden.
Een zomerse rollercoaster waarbij de vriendschap tussen vier vrienden zich ontvouwt in de
schaduw van de Italiaanse geschiedenis van de laatste vier decennia. Deze meeslepende ode
aan vriendschap, familie en het leven met al zijn ups en downs was een grote bioscoophit in
thuisland Italië. Een onderdompeling in vurige Italiaanse passie tegen de achtergrond van een
nostalgisch geschetst Rome, vol liefdevolle verwijzingen naar Italiaanse filmklassiekers.
2020, duur: 2:09, Italië, regie: Gabriele Muccino, met:
Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, e.a dialogen: Italiaans
Vertoningen: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 14/2,
15/2, 17/2, 20/2, 23/2, 24/2, 25/2, 28/2 in Cinema ZED-Vesalius

Poussette
Cinema Poussette is Cinema ZED op maat van
jonge ouders. Eén keer per maand zorgt ZED
voor de ideale cinema ervaring voor ouder én
baby. Je neemt je baby mee naar één van de
beste films van het moment en je kan samen
genieten zonder zorgen: het geluid staat wat
stiller, de lampen zijn gedimd en de verzorgingskussens liggen binnen handbereik. Stap
even uit de (al dan niet roze) wolk en binnen in
de beste cinema van Vlaanderen.
I.s.m. Het Huis
van het Kind.
De volgende Cinema Poussette is
Gli Anni Più Belli op 8/2 om 10u30 in
Cinema ZED-Vesalius
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Io Sto Bene
Italiaan Antonio heeft al heel zijn volwassen leven
in Luxemburg doorgebracht, waar hij als jongeman
eind jaren ‘60 vanuit Italië naar toe trok. Ondertussen
is hij 80 en ondanks professioneel succes voelt hij zich
alleen en ontheemd. Wanneer hij de jonge artieste
Leo ontmoet - die net vanuit Italië naar Luxemburg
is verhuisd - brengt dit herinneringen naar boven en
mijmeringen over gemaakte keuzes. Ook voor Leo,
die aan het begin van haar leven buiten Italië staat,
brengt de ontmoeting met Antonio veel teweeg.
Regisseur/producer Donato Rotunno - zelf zoon van
Italiaanse immigranten - draagt de problematiek van
opgroeien buiten je thuisland nauw aan het hart. Zo
maakte hij eerder al de persoonlijke documentaire
Terra Mia Terra Nostra. Rotunno toont de emotionele
gelaagdheid die ver van je thuisland wonen met zich
meebrengt. Waar hoort iemand echt thuis? Waarop is
een diepe band met andere ‘thuislandgenoten’ gebaseerd? Een mooie film waarbij de levens van een oude
man en een jonge vrouw, het verleden en het heden
elkaar spiegelen en versterken.
2020, duur: 1:34, België, Duitsland, Italië, Luxemburg,
regie: Donato Rotunno, met: Renato Carpentieri,
Alessio Lapice, Sara Serraiocco, e.a. dialogen: Frans,
Italiaans, Luxemburgs
Ondertiteling: Engels
Vertoningen: 2/2, 3/2,
7/2, 8/2, 10/2, 22/2 in
Cinema ZED-Vesalius

The Hand of God
Napels, jaren ‘80. Tiener Fabietto Schisa groeit op in een gezellige Italiaanse
familie die houdt van lekker eten, lachen, elkaar plagen en... voetbal. De tumultueuze stad is volledig in de ban van voetballegende Diego Maradona. Maradona is
er belangrijker dan God. Fabietto zoekt zijn eigen weg in een dolgedraaide stad en
een familie waar altijd wel iets aan de hand is.
Oscarwinnaar Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) maakte met The Hand of God
zijn meest persoonlijke film tot nu toe. De film is immers geïnspireerd op Sorrentino’s
eigen jeugd als jongen die opgroeide in Napels in de jaren tachtig en niets liever
wilde dan films maken. Een prachtig, intiem en tegelijk extravagant verhaal over
opgroeien en het lot, voetbal en cinema, liefde en verlies. Naast Sorrentino’s favoriete acteur - de onovertroffen Toni Servillo - gooit de indrukwekkende jonge acteur
Filippo Scotti hoge ogen. Hij werd in Venetië bekroond met de prijs voor beste jong
acteertalent. Op hetzelfde festival kaapte The Hand of God ook de Zilveren Leeuw
weg. De indrukwekkende cinematografie van het hectische Napels uit de jaren ‘80
en de azuurblauwe kust verdienen absoluut een groot scherm.
2021, duur: 2:10, Italië, regie: Paolo Sorrentino, met:
Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, e.a.
dialogen: Italiaans
Vertoningen: 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 10/2,
13/2, 15/2, 16/2, 22/2, 26/2, 1/3 in Cinema ZED-Vesalius
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A Chiara
Wanneer de oudste dochter van Claudio en Carmella 18 wordt, is het feest voor de hele familie.
Er wordt gelachen, gevierd en iedereen lijkt in
topvorm. Tot de volgende dag vader Claudio plots
verdwijnt. De 15-jarige Chiara gaat op onderzoek
uit. Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer
ze gedwongen wordt stil te staan bij de toekomst
die ze voor zichzelf wil.

La Dea Fortuna
Alessandro en Arturo zijn al meer dan vijftien jaar samen. De passie is een beetje
uit de relatie en ze praten er zelfs over om uit elkaar gaan. En dan staat plots Alessandro’s beste vriendin Annamaria voor de deur. Ze moet voor onderzoek een paar
dagen naar het ziekenhuis en vraagt of ze op haar twee kinderen willen passen. De
komst van de kinderen zet hun dagelijkse ritme compleet op zijn kop, maar zorgt
ook voor een onverwachte wending in hun leven.
De van oorsprong Turkse regisseur Ferzan Özpetek brak binnen en buiten Italië
door met bekroonde films als La Finestra Di Fronte en Mine Vaganti. Voor La Dea
Fortuna haalde hij inspiratie uit zijn eigen leven toen de vrouw van zijn doodzieke
broer hem vroeg voor hun kinderen te zorgen, moest er ook met haar iets gebeuren. La Dea Fortuna was bij zijn release in Italië een aantal weken de best bezochte
film en Jasmine Trinca werd bekroond met de Donatello Award voor Beste Actrice, de
belangrijkste Italiaanse filmprijs.
2019, duur: 1:54, Italië, regie: Ferzan Özpetek,
met: Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo,
Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, e.a.
dialogen: Italiaans
Vertoningen: 9/2, 11/2, 14/2, 19/2, 21/2,
23/2, 24/2, 28/2, 1/3 in Cinema ZED-Vesalius
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Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s trilogie over de Zuid-Italiaanse regio Calabrië is een
indringende karakterstudie van een meisje dat haar
vaders dubbelleven ontdekt. Carpignano maakte
na zijn integere migratiedrama Mediterranea, de
opvolger A Ciambra, een straf portret van de Roma
gemeenschap in Calabrië waarmee hij in Cannes de
Discovery Award won. Ook met A Chiara viel Carpignano reeds in de prijzen in Cannes. Een stekelig
portret over familie en het verliezen van onschuld.
2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas
Carpignano, met: Swamy Rotolo, Grecia Rotolo,
Claudio Rotolo, e.a. dialogen: Italiaans
Vertoningen: 13/2, 18/2 in Cinema ZED-Vesalius

LEZING

The Sci-Fi Soundtrack
EEN M UZIK A LE LE ZIN G VA N R O BIN B R O OS
De vijf noten waarmee de aardse wetenschappers communiceren met het buitenaardse leven in Close
Encounters of the Third Kind of de verontrustende en beklijvende soundtrack die Mica Levi creëerde voor
Under the Skin. Ook in sciencefictionfilms is het vaak muziek die het verschil maakt. 120 jaar na Le voyage
dans la lune - de ‘eerste’ sciencefictionfilm ooit - duikt filmjournalist Robin Broos anderhalf uur lang in de
soundtracks die het genre typeren. Van de symfonische scores uit grootse space opera’s tot de meeslepende
soundscapes van de 21ste eeuw. Van de ruimte tot de aarde en terug.
Robin Broos schreef in 2020 The Original Soundtrack, een boek boordevol interessante weetjes en boeiende
anekdotes over filmmuziek in de ruimste zin. Een project dat voortvloeide uit het gelijknamige radioprogramma dat
een decennium geleden ontstond op Klara. De muzikale lezing The Sci-Fi Soundtrack won eind 2021 de Publieksprijs op het Razor Reel Flanders Film Festival in Brugge en haalde het van een hele reeks topfilms. Dit voorjaar
herneemt Robin zijn lezing in de gezelligste, aardse stadsbioscopen, waaronder Cinema ZED!
Lezing: 16/2 in Cinema ZED-Vesalius
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Best of Kortfilmfestival Leuven 2021
Naar goede gewoonte brengt filmdistributeur Dalton Distribution samen met Kortfilmfestival
Leuven een best of compilatie. Twaalf kortfilms die het mooie weer maakten tijdens
Kortfilmfestival Leuven 2021 en dat ongetwijfeld zullen doen ver daarbuiten! Gevoelige of
persoonlijke verhalen, vol indrukwekkende actie, poëtisch, hilarisch of bitterzoet. Het zijn stuk
voor stuk verhalen die je niet snel zullen loslaten.

Deel 1

Deel 2

Gastarbeiders - Issam Bougrine
Na De Regen - Stijn Van Kerkhoven
The Sky Was Pink - Jules Comes
Prijs voor Beste Cinematografie, Kortfilmfestival Leuven 2021
High Jump - Lennert Madou
Prijs voor Beste Debuut ,Kortfilmfestival Leuven 2021
At Night We Fly - Gert-Jan Verdeyen
Two to Tango - Dimitri Sterkens
Publieksprijs Beste Vlaamse fictiefilm, Kortfilmfestival Leuven 2021

L’Homme Inconnu - Anythony Schatteman
De Dag Die Wit Was - Wannes Vanspauwen
Juryprijs Beste Vlaamse fictiefilm, Kortfilmfestival Leuven 2021
Little Ox - Raf Wathion, Patrick Vandebroeck
Publieksprijs Beste Vlaamse animatiefilm, Kortfilmfestival Leuven 2021
Binge Loving - Thomas Deknop
Humo Award, Kortfilmfestival Leuven 2021
Daydreamers - Ante Pask
An Irish Goodbye - Tom Berkeley, Ross White
Publieksprijs Beste Europese film, Kortfilmfestival Leuven 2021

2022, duur: 1:43, België, dialogen:
Nederlands, Frans, Arabisch, Engels
Vertoningen:
17/2 In aanwezigheid van een aantal van
de regisseurs, 22/2 in Cinema ZED-Vesalius
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2022, duur: 1:44, België, Ierland,
dialogen: Nederlands, Frans, Engels
Vertoningen:
23/2 In aanwezigheid van een aantal
van de regisseurs, 27/2 in Cinema
ZED-Vesalius

Vorige maand in ZED
Altijd wat te beleven in Cinema ZED.
Een greep uit de specials en events
van de afgelopen maand.

In januari stond het bijzondere filmland Iran
in de kijker in Cinema ZED. Ali Baharlou, zelf
regisseur van Iraanse afkomst én huisregisseur
van ZED hielp het programma samen te stellen
en kwam enkele van de vertoningen inleiden.

Op 10 januari blies Cinema ZED
20 kaarsjes uit! 20 jaar ZED werd
gevierd met een kleinschalige maar
gezellige winter-receptie met
het ZED team en sympathisanten.

Iedere maand brengt ZED met
Cinema Poussette film op maat van
jonge ouders en baby’s. Deze maand werd
het heerlijk sfeervolle Licorice Pizza
gesmaakt (ook door de allerkleinsten).

Patrick Duynslaegher selecteerde een aantal
klassiekers uit het rijke oeuvre van de legendarische
Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder
én bracht een lezing over Fassbinders
blijvende impact op film.
17

ZED vanuit je zetel - Reloaded
Nieuwe films op Picl en DALTON+

Toen tijdens de coronacrisis de bioscopen lange tijd verplicht gesloten werden, ontstonden
verschillende online initiatieven om nieuwe releases toch bij het publiek te krijgen. Ook Cinema ZED
was er snel bij, met het tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’. Maar ook nu de bioscoopzalen weer
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven. Daarom slaat Cinema ZED de
handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: Picl en Dalton+. Via deze platformen kan je thuis
genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.

www.picl.be
Een uniek platform, al een tijdje actief in
Nederland, nu ook werkzaam in Vlaanderen. Ga naar de website Picl.be, selecteer
Cinema ZED als bioscoop en kies je film.
Nu te zien op Picl

www.dalton.be
Op Dalton+ vind je niet alleen de laatste
nieuwe documentaires maar ook tal van
gloednieuwe jeugdfilms.
Nu te zien op Dalton+
18
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Het filmevent van de maand:
een topfilm aan democratische prijs in Aula Vesalius!

Praktisch

Dune

De ZED-Studentenkaart is GRATIS te verkrijgen. Check www.cinemazed.be/
studentenkaart, vul je gegevens in en
upload een foto. Je kan nadien je kaart
komen ophalen aan de ZED ticketbalie in
de Andreas Vesaliusstraat. Iedere Studentenkaart heeft een unieke code waarmee
je vervolgens je tickets aan kortingstarief
kan bestellen: 4 euro voor de ZED in de
Aula vertoning van de maand en 8 euro
voor alle andere tickets. De ZED in de Aula
vertoningen zijn uiteraard ook toegankelijk voor niet-studentenkaarthouders, aan
het reguliere tarief.

Paul Atreides - een briljante jongeman uit het Huis van Atreides - krijgt
in een droom bezoek van een mysterieuze vrouw die een noodoproep
doet voor haar volk op de planeet Arrakis. Kwaadaardige mogendheden strijden om de kostbare grondstof van de planeet, een stof die
alleen daar te winnen is en in staat is het menselijk vermogen te vergroten. Paul moet naar de gevaarlijkste plek in het universum reizen om de
toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.
2021, duur: 2:35, Verenigde Staten, regie: Denis Villeneuve,
met: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, e.a
dialogen: Engels
Vertoning: 17/02

Vraag je GRATIS Cinema
ZED-studentenkaart aan!
via www.cinemazed.be/studentenkaart

€4

€8
STUDENTENKAART

voor een

FILMTICKET

ZED IN DE AULA

Uw kortingscode:

1234567891

Johan Van
Schaeren
Emma
Watson

BRING A FRIEND
Trakteer 1 x per maand
een vriend met een 1+1
gratis ticket

GRATIS

naar de film op
je verjaardag

Maak kans op een

DINNER & MOVIE

1 maand lang
films streamen op

DALTON.BE
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Filmklassiekers

De keuze van Patrick Duynslaegher
Filmkenner Patrick Duynslaegher selecteerde sleutelwerken uit Fassbinders uitpuilende filmografie
waarin we de grootste Europese cineast van de jaren ‘70 zien evolueren van brutalist tot briljant stilist.

Angst essen Seele auf

Faustrecht der Freiheit

München, midden jaren ‘70. Wanneer de 60-jarige weduwe Emmi voor
de regen gaat schuilen in een bar ontmoet ze gastarbeider Ali. De twee
eenzame zielen vallen voor elkaar en ze beginnen schuchter een relatie.
De buren, collega’s en Emmi’s volwassen kinderen reageren afkeurend.
Maar Emmi en Ali gaan de strijd aan met de vele vooroordelen.

Wanneer de naïeve Franz zijn job op de kermis verliest, koopt hij
een lotje voor de loterij. Niet lang daarna wordt hij voorgesteld aan
de hooghartige Eugen en de twee beginnen een relatie. Wanneer
blijkt dat Franz veel geld gewonnen heeft, zijn Eugen en zijn bourgeois vrienden plots nog veel meer geïnteresseerd in Franz.

Fassbinder brak internationaal door met deze geheel eigen bewerking van
het fifties-melodrama All That Heaven Allows. De film - volgens velen Fassbinders krachtigste werk - viel in Cannes dubbel in de prijzen. Een aangrijpende film, opgenomen in slechts twee weken en met een kleine rol voor
Fassbinder zelf als de schoonzoon van Emmi.

Fassbinder zelf speelt de hoofdrol van de eenvoudige jongen die
wordt gemanipuleerd en uitgebuit in zijn eigenzinnig portret van
een wereld gedomineerd door het recht van de sterkste.

1974, duur: 1:32, Duitsland, regie: Rainer
Werner Fassbinder, met: Brigitte Mira, El
Hedi ben Salem, e.a. dialogen: Duits
Ondertiteling: Engels
Vertoning: 7/2 Ingeleid door Patrick
Duynslaegher in Cinema ZED-Vesalius
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1975, duur: 2:03, Duitsland, regie:
Rainer Werner Fassbinder, met: Rainer
Werner Fassbinder, Peter Chatel,
Karlheinz Böhm, e.a. dialogen: Duits
Ondertiteling: Engels
Vertoning: 14/2 Ingeleid door Patrick
Duynslaegher in Cinema ZED-Vesalius

Women on Film
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart zet
Cinema ZED traditiegetrouw de schouders onder een programma
met een focus op vrouwen en film. Dit jaar vertoont ZED exclusief
de weergaloze docureeks Women Make Film: A New Road Movie
Through Cinema van bekroond filmmaker Marc Cousins.
D e reeks vormt een wonderlijke inkijk in de belangrijke rol die
vrouwen speelden vanaf de prille begindagen van de cinema tot nu.
Cinema ZED brengt je deze cinematografische reis in vijf avondvullende afleveringen, telkens gekoppeld aan gesprekken met cineasten, producers en (film)activisten.
Je kan een ticket kopen voor de hele reeks (€ 25) of voor
elke aflevering apart.
Aflevering 1 - 24/2 in Cinema ZED-Vesalius
Rond o.a. authenticiteit en geloofwaardigheid, uitwerking van karakters en conversaties. Nagesprek met Rita Van Gool en Marie Vermeiren (Dames Draaien)
Aflevering 2 - 3/3 in Cinema ZED-Vesalius
Rond o.a. reizen en ontdekkingen, de ouder-kind relatie, standpunten en close-ups. Nagesprek met Lize Lefaible (producer) & Charlie
Dewulf (scenarist, regisseur)
Aflevering 3 - 8/3 in Cinema ZED-Vesalius
Rond o.a. lichamen en seksualiteit, thuissituaties, werk en religie.
Nagesprek met Dorothée Van Den Berghe (regisseur)
Aflevering 4 - 14/3 in Cinema ZED-Vesalius
Rond o.a. dramatiek, tijd en geheugen, sci-fi en wat niet getoond
wordt. Nagesprek met Cecilia Verheyden (regisseur)
Aflevering 5 - 17/3 in Cinema ZED-Vesalius
Rond o.a. liefde, leven en dood, muziek en dans. Nagesprek met
Eva Cools (regisseur)
2018, duur: 3:00, Verenigd Koninkrijk, regie: Mark Cousins,
dialogen: Engels, Ondertiteling: Nederlands
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Documentaires
“Een beklijvende
documentaire”
INTERNE KEUKEN

DOCVILLE PRESENTEERT

Shadow Game
Een avontuurlijke reis doorheen Europa met pubers als onze gidsen. Maar deze jongeren zijn niet
op een plezierreisje. Het zijn jonge vluchtelingen op zoek naar een nieuwe thuis. Hun tocht gaat van
van Griekenland tot Servië en van Bosnië en Herzegovina tot Italië en Nederland. Ze doorkruisen
besneeuwde landschappen en mijnenvelden, en komen onderweg verbeten grenspolitie tegen.
Drie jaar lang volgden regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel verschillende jongeren op hun tocht
door Europa. Hun beelden werden aangevuld met materiaal dat de jongeren zelf met hun telefoon
filmden, wat de kijker ontzettend dicht bij de vluchtervaring brengt. In deze mozaïekvertelling worden
de ervaringen van jonge vluchtelingen samengesmeed tot een universeel verhaal. Shadow Game won
het Gouden Kalf voor Beste Documentaire.
2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Eefje Blankevoort, Els van Driel, dialogen: Arabisch, Engels,
Koerdisch, Pasjtoe, Perzisch
Vertoningen: 18/2 nagesprek met regisseur en hoofdpersonage
door directeur Docville Frank Moens, 28/2, 1/3 in Cinema ZED-Vesalius
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Mr. Bachmann
and His Class
Zijn leerlingen zijn tussen 12 en 14 jaar, ze komen
samen uit meer dan twaalf landen, sommigen
spreken amper Duits. Ze hangen de meest uiteenlopende religies aan. Of geen enkele. En toch
hebben ze meer met elkaar gemeen dan ze op het
eerste gezicht zelf geloven. Het zijn deze tieners
die Dieter Bachmann in zijn klas heeft in Stadtallendorf, een fabrieksstadje van zo’n 20.000 inwoners
in het Duitse binnenland. Hij heeft niet alleen de
taak om deze jongeren de nodige dosis wiskunde,
taal en wetenschap aan te leren, maar moet ze ook
klaarstomen voor de volgende graad en bij uitbreiding, het leven. Dat doet hij met veel geduld,
fantasie, muziek en vooral: liefde voor het vak.
Een intieme, hoopgevende en ronduit inspirerende
inkijk in hoe bijzonder lesgeven kan zijn. Ondanks
de duurtijd van drieënhalf uur verveelt deze winnaar
van de Zilveren Beer in Berlijn geen seconde.
“Wat een hartverwarmend portret! Wat een prachtig
pleidooi voor wat ongekunstelde oprechtheid vermag!”
De Standaard
2021, duur: 3:37, Duitsland , regie: Maria Speth,
dialogen: Duits
Vertoning:20/2
in Cinema ZED-Vesalius

DOC AFRICA

School of Hope
Klimaatverandering en overbegrazing hebben de nomadenstammen van het hoge
Atlasplateau in Marokko ertoe gedwongen hun oude levensstijl op te geven en zich te
vestigen. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen. Omdat
hun kinderen zich moeten voorbereiden op een andere toekomst, is onderwijs essentieel. De bouw van een school in het midden van de woestijn en de komst van een
leerkracht brengen hoop. Maar niet iedereen is hiervan overtuigd: een kind dat naar
school gaat is namelijk het verlies van een werkkracht voor de familie.
Met een prachtige cinematografie vertelt School of Hope een indringend en delicaat
verhaal van verandering en hoop. De desolaatheid van het landschap contrasteert
met de intimiteit van het schooltje, de hoop en dromen van de kinderen met de harde
natuurlijke omgeving. School of Hope viel wereldwijd in de prijzen, met o.a. de Prijs van
de Vlaamse Unesco Commissie, maar ook diverse prijzen
op gerenommeerde documentaire festivals als Hot Docs,
Dokfest München en DocPoint Helsinki.
2021, duur: 1:19, Finland, Frankrijk, Macau, Marokko, regie:
Mohamed El Aboudi, dialogen: Arabisch
Vertoning: 8/2 in Cinema ZED-Vesalius
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Play It
Again Sam
Sinds de heropening zag ZED jullie met
plezier terug kiezen voor de ware cinemaervaring. Is het de voorbije weken er nog
niet van gekomen? Of was je favoriete film
uitverkocht? Geen paniek: Cinema ZED
geeft je een herkansing. In de Play It Again
Sam-reeks herhalen we de hoogtepunten
van de afgelopen maand: de films die je
echt moét gezien hebben op het grote
witte doek.
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Memoria
Jessica is een Schotse plantkundige gespecialiseerd in orchideeën. Ze reist af naar Colombia
waar ze haar zieke zus bezoekt die een theaterstuk maakt over de gebruiken van een Amazone
volk. Jessica wordt er geconfronteerd met een
bijzonder probleem. Ze wordt geplaagd door
een intens geluid dat niemand anders lijkt te
horen. Het geluid is onverklaarbaar, maar begint
haar leven te overheersen. Ze reist doorheen de
Colombiaanse jungle op zoek naar antwoorden.
2021, duur: 2:16, Colombia, Duitsland,
Frankrijk, Mexico, Verenigd Koninkrijk, regie:
Apichatpong Weerasethakul, met: Tilda
Swinton, Jeanne Balibar, Daniel Giménez Cacho,
e.a. dialogen:
Engels, Spaans
Vertoningen:
21/2, 25/2, 27/2 in
Cinema ZED-Vesalius

The Worst
Person in the World
Julie wordt bijna dertig, een leeftijd waarop
je - volgens haar - toch zou moeten weten
wat je wil in het leven. Maar het enige wat ze
echt zeker weet, is dat haar huidige leven niet
genoeg is. Vastbesloten méér uit het leven
te halen, zet ze een punt achter haar stabiele
relatie met de succesvolle schrijver Aksel en
staat ze open voor een nieuw avontuur.
2021, duur: 2:01, Noorwegen, regie:
Joachim Trier, met: Renate Reinsve, Herbert
Nordrum , Anders Danielsen Lie, e.a.
dialogen: Noors
Vertoningen: 19/2,
20/2, 24/2, 27/2,
28/2 in Cinema
ZED-Vesalius

Licorice Pizza

Madres paralelas

De zonnige westkust van Amerika in de
vroege jaren ‘70. De 15-jarige Gary zoekt zijn
weg nu hij te oud wordt om als kindacteur
nog aan de bak te komen. Hij ontmoet de
25-jarige Alana, die met weinig enthousiasme
werkt als assistente van een schoolfotograaf.
Wanneer de veel jongere Gary haar duidelijk
ziet zitten, reageert Alana wat verveeld en
lacherig, ook al raakt ze - tot haar verbazing steeds meer door hem geïntrigeerd.

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis waar ze allebei op het punt staan te bevallen. Ze hebben heel wat met elkaar gemeen:
ze zijn allebei single en voor beiden was hun
zwangerschap geen bewuste keuze. De wat
oudere Janis, een professionele fotografe,
lijkt klaar voor het moederschap, maar tiener
Ana is bang en onzeker. Ze brengen de uren
voor de bevalling samen door waardoor ze
op korte tijd een hechte band scheppen. Een
band die een blijvende impact zal hebben op
hun verdere levens.

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten, regie:
Paul Thomas Anderson, met: Alana Haim,
Cooper Hoffman, Bradley Cooper, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 4/2,
5/2, 6/2, 7/2, 8/2,
10/2, 12/2, 13/2 in
Cinema ZED-Vesalius

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro
Almodóvar , met: Penélope Cruz, Rossy
de Palma, Aitana
Sánchez-Gijón, e.a.
dialogen: Spaans
Vertoningen: 2/2,
3/2, 6/2, 7/2, 11/2,
12/2, 13/2, 14/2 in
Cinema ZED-Vesalius
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Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en
jeugdfilmprogramma van Cinema ZED.
Een berg jeugdfilms iedere woensdag,
tijdens de weekend en tijdens de
krokusvakantie zelfs elke dag!

Encanto

Belle

In een levendig dorp, diep verscholen in de bergen van Colombia, woont de familie Madrigal in een magisch huis op een wonderbaarlijke, betoverde plek Encanto genaamd. De magie heeft
iedereen van de familie gezegend met een unieke gave: van
supersterk zijn tot mensen kunnen genezen. Iedereen heeft een
soort van superkracht, behalve… Mirabel. Wanneer ze ontdekt
dat de magie die hun huis omringt in gevaar is, beseft ze dat zij, de
enige gewone Madrigal, misschien wel de laatste hoop van haar
buitengewone familie is.

De 17-jarige Suzu is een verlegen studente met weinig zelfvertrouwen.
Ze wou dat ze even mooi en zelfverzekerd was als haar populaire klasgenootje Luka. Wanneer ze een profiel aanmaakt in de virtuele wereld
‘U’ kan ze zijn wie ze echt wil zijn: Belle. Haar alter ego is een enorm
succes in de virtuele wereld, waar ze op een bepaald moment een
angstaanjagend beest tegenkomt.

Een opgewekte en meeslepende nieuwe Disneyfilm die je onderdompelt in de bruisende cultuur van Latijns-Amerika. Boordevol
vrolijke personages en swingende actie met een heldin die aantoont dat ‘gewoon zijn’ ook geweldig is.
2021, duur: 1:47, Verenigde Staten,
regie: Byron Howard, Jared Bush,
dialogen: Nederlands
Vertoningen: 9/2, 13/2
in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 6 jaar
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Na de Oscargenomineerde film Mirai komt de regisseur Mamoru
Hosoda met zijn nieuwste animatiefilm Belle waarin hij opnieuw speelt
met een bijzondere wereld naast de dagelijkse realiteit. Ondanks de
hoge verwachtingen zijn de critici unaniem: Hosoda brengt een bijzonder verhaal tot leven met een oogverblindende animatiestijl met heel wat
knipogen naar de Disney klassieker Belle en het Beest. Een opmerkelijke
film over familie, vriendschap en de impact van technologie op ons leven.
2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru
Hosoda, dialogen: Japans
Vertoningen: 19/2, 20/2,
23/2 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 9 jaar

De gebroeders Schimm Wolfy
De gebroeders Schimm zijn professionele spokenjagers. Waar monsters op de loer liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle griezels en
sluiten ze voorgoed op in de kast, kelder, of onder het bed. Maar op
een dag brengt het eigenzinnige meisje Lilith hen op het spoor van
een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel. Samen gaan ze het gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan te lijf, het monster dat zich in
ieder van ons schuilhoudt.

Een compilatie kortfilms, volledig gewijd aan wolven, groot of klein. In
vier korte verhalen zien we de schattige Wolfy en zijn vrienden aan het
werk in alle seizoenen, terwijl ze spelen op een ijsschots, een verjaardagstaart bakken, of meereizen met de trekvogels. Ook twee andere filmpjes zetten wolven in de spotlights: een kleine wolf vindt zichzelf groot
genoeg om alleen op jacht te gaan, en een knorrige oude wolf probeert
een overenthousiaste welp af te schudden.

Een geestige griezelfilm voor de hele familie, geschreven en vertolkt door
de broers Michael en Andrew Van Ostade, die jarenlang de ritmesectie van
de band School is Cool vormden. Michael Van Ostade regisseerde eerder
de kortfilms Danse Macabre, Songs From The Outside en Nigredo en in 2018
zijn eerste langspeler Baba Yega: The Movie. Met De Gebroeders Schimm
maakten de creatieve broers een leuke jeugdfilm over familie, vriendschap
en leren omgaan met het kleine, donkere monstertje in ons allemaal.

Het jongste publiek geniet volop van de natuur, die zich van haar vrolijkste
kant laat zien. Kom lekker meehuilen met de wolven naar de volle maan.
2018, duur: 0:48, Frankrijk, regie: Verschillende regisseurs, dialogen:
Nederlands
Vertoningen: 5/2, 6/2, 12/2, 13/2 in Cinema ZED-Vesalius

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew
Van Ostade, Michael Van Ostade met:
Michael Van Ostade, Andrew Van Ostade,
Tine Embrechts, e.a. dialogen: Nederlands
Vertoningen: 2/2, 6/2, 16/2,
20/2 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 9 jaar

Vanaf 3 jaar
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JEF Festival
Ieder jaar tijdens de krokusvakantie gaat het JEF festival door. Traditiegetrouw kan je ook
in Cinema ZED terecht voor een extra dosis filmplezier op maat van de jongere kijkers.
Kijk voor het volledig aanbod op onze website of scan de QR-code.

Nelly Rapp monsteragent

Ook muizen
gaan naar de hemel

Mironins

Deze herfstvakantie gaat Nelly logeren bij haar
oom Hannibal, die alles behalve een gewoon
leven leidt. Hij is namelijk een monsteragent
en moet er voor zorgen dat alle geesten en
monsters blijven waar ze thuishoren. Maar
waarom zit er een vampier in de kelder? Nelly
is dol op alles wat eng en griezelig is en ze wil
haar oom graag een handje helpen.

Na een ongeluk op aarde, zien de gezworen
aartsvijanden Muis en Vos elkaar terug in de
dierenhemel. Daar jagen dieren niet langer
op elkaar, en het ondenkbare gebeurt: de
twee worden beste vrienden! Samen overwinnen ze hun angsten en gaan op pad om
hun nieuwe woonplaats te verkennen.

Ga mee op avontuur met drie verfdruppels een gele, een rode en een blauwe. Het zijn de
Mironins, uit de schilderijen van de Spaanse
kunstenaar Joan Miro. Op hun tocht van het
ene schilderij naar de andere, staan ze oog in
oog met enkele onvergetelijke figuren. Kunst
is fun!

2021, duur: 1:27, Tsjechië, regie: Denisa
Grimmova, Jan Bubenícek, dialogen:
Nederlands

2020, duur: 1:01, Spanje, regie: Mikel Mas,
Celia Rico Clavellino, dialogen: Geen

2020, duur: 1:33, Zweden, regie: Amanda
Adolfsson, dialogen: Zweeds

Vertoningen: 27/2 in Cinema ZED-Vesalius
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Vertoning:
26/2 in Cinema
ZED-Vesalius

Vertoningen:
27/2, 1/3
in Cinema
ZED-Vesalius

Vanaf 8 jaar

Vanaf 6 jaar

Vanaf 3 jaar

PROGR A MM A FEBRUARI 2022

Cinema ZED Hasselt
Iedere zondag, maandag en dinsdag kan je in De Nieuwe Zaal
in Hasselt terecht voor een portie topcinema. Cinema ZED
Hasselt presenteert maandelijks een divers programma van
recente speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld
worden voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de programmatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

Dinsdag 1 februari
20u The Tragedy of Macbeth

Zondag 6 februari
16u30 Madres paralelas

Maandag 7 februari
20u Compartment No. 6

Dinsdag 8 februari
20u C’mon C’mon

Zondag 13 februari
14u30 De gebroeders Schimm
16u00 Gli Anni Più Belli

Maandag 14 februari
20u The Hand of God

Dinsdag 15 februari
20u Licorice Pizza

Buurman & Buurman:
bakken en grillen

Zondag 20 februari
14u30 Ook muizen gaan naar de hemel
16u30 C’mon C’mon

De handige klussers Buurman & Buurman hebben altijd een
oplossing voor elk probleem. Maar nu staan ze voor een grote
uitdaging: in de keuken willen ze ‘bakken en grillen’. Maar niet
elke klusser is ook een goeie kok. Ben jij nieuwsgierig hoeveel
borden en glazen er zullen sneuvelen?

Maandag 21 februari

2020, duur: 1:00, Tsjechië, regie: Marek Beneš, dialogen:
Nederlands

Zondag 27 januari

Vertoningen: 27/2 in Cinema ZED-Vesalius

20u Great Freedom

Dinsdag 22 februari
20u Compartment No. 6

16u30 Les Jeunes amants

Maandag 28 februari
20u Gli Anni Più Belli

Dinsdag 1 maart
20u ALL-IN

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96, Hasselt
www.cinemazed.be/hasselt
Vanaf 4 jaar

! $ cinemazedhasselt
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FEBRUARI 2022

Schema

Wo 2 februari
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
19u45
22u00
22u30

The Tragedy of Macbeth
De gebroeders Schimm
C’mon C’mon
The Hand of God
Gli Anni Più Belli
Nightmare Alley
Madres paralelas
Io Sto Bene

Wo 9 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u30

Encanto
The Tragedy of Macbeth
L’ennemi
Gli Anni Più Belli
La Dea Fortuna
Death on the Nile
Nightmare Alley
C’mon C’mon

Wo 16 februari
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
19u45
21u30
22u15

Cinema ZED-Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c,
3000 Leuven

Aula Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c,
3000 Leuven
Met in- of uitleiding
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De gebroeders Schimm
C’mon C’mon
Les jeunes amants
The Hand of God
The Sci-fi Soundtrack
Death on the Nile
L’ennemi
Nightmare Alley

Do 3 februari
17u00
17u30
19u45
20u00
21u45
22u15

Nightmare Alley
Madres paralelas
Io Sto Bene
C’mon C’mon
The Hand of God
Gli Anni Più Belli

Do 10 februari
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Io Sto Bene
The Tragedy of Macbeth
The Hand of God
C’mon C’mon
Licorice Pizza
Gli Anni Più Belli

17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u30

Compartment nr. 6
Gli Anni Più Belli
The Hand of God
Licorice Pizza
Nightmare Alley
C’mon C’mon

Vr 11 februari
17u00
17u15
19u45
20u00
22u00
22u15

Nightmare Alley
Madres paralelas
Gli Anni Più Belli
L’ennemi
La Dea Fortuna
Death on the Nile

Do 17 februari

Vr 18 februari

17u00 L’ennemi
17u30 Great Freedom
19u30 Best of Kortfilmfestival 2021 -

17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u15

deel 1

19u45 Gli Anni Più Belli
22u00 L’événement
22u15 Death on the Nile

L’événement
A Chiara
Shadow Game
C’mon C’mon
L’ennemi
Great Freedom

20u00 ZED in de Aula: Dune

Wo 23 februari

Do 24 februari

Belle
La Dea Fortuna
Death on the Nile
L’événement
Best of Kortfilmfestival
deel 2
20u00 Gli Anni Più Belli
22u00 Les Jeunes amants
22u30 Great Freedom

17u00
17u30
19u30
19u45
22u15

14u30
15u00
17u00
17u30
19u30

Vr 4 februari

La Dea Fortuna
Great Freedom
Women Make Film: Afl.1
The Worst Person in the ...
Gli Anni Più Belli

Vr 25 februari
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u15

Gli Anni Più Belli
Les Jeunes amants
Memoria
L’événement
L’ennemi
Death on the Nile

Za 5 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Licorice Pizza
Wolfy
C’mon C’mon
The Hand of God
Gli Anni Più Belli
Compartment nr. 6
The Tragedy of Macbeth
Nightmare Alley

Za 12 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u15
22u30

Madres paralelas
Wolfy
Licorice Pizza
C’mon C’mon
Nightmare Alley
Death on the Nile
Compartment nr. 6
The Tragedy of Macbeth

Za 19 februari
14u30
14u45
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

Belle
Nightmare Alley
Les jeunes amants
The Worst Person in the ...
L’événement
Great Freedom
La Dea Fortuna
Death on the Nile

Za 26 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u15

Nelly Rapp - monster ...
De beste verjaardag ooit
L’ennemi
Great Freedom
Les jeunes amants
Death on the Nile
L’événement
The Hand of God

Zo 6 februari
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u15
22u30

De gebroeders Schimm
Licorice Pizza
Wolfy
The Tragedy of Macbeth
The Hand of God
Gli Anni Più Belli
Nightmare Alley
Madres paralelas
Compartment nr. 6
C’mon C’mon

Zo 13 februari
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u15
19u15
19u45
21u45
22u15

Wolfy
The Tragedy of Macbeth
The Hand of God
Encanto
Compartment nr. 6
Death on the Nile
Licorice Pizza
A Chiara
Nightmare Alley
Madres paralelas

Zo 20 februari
10u30
11u00
14u00
14u30
16u00
17u00
19u30
20u00
22u00
22u15

Belle
Gli Anni Più Belli
De gebroeders Schimm
The Worst Person in the ...
Mr. Bachman and His Class
Great Freedom
Death on the Nile
Les jeunes amants
Nightmare Alley
L’événement

Ma 7 februari
14u30
14u45
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u15

Gli Anni Più Belli
Compartment nr. 6
Io Sto Bene
C’mon C’mon
Angst essen Seele Auf
Licorice Pizza
The Hand of God
Madres paralelas

Ma 14 februari
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
19u45
22u00
22u15

Compartment nr. 6
C’mon C’mon
La Dea Fortuna
Madres paralelas
Faustrecht Der Freiheit
Les jeunes amants
Gli Anni Più Belli
L’ennemi

Ma 21 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u45
20u00
22u15
22u30

L’ennemi
Death on the Nile
Memoria
C’mon C’mon
Nightmare Alley
La Dea Fortuna
Les jeunes amants
Great Freedom

Zo 27 februari

Ma 28 februari

Ook muizen gaan naar ...
Buurman & Buurman: ...
Mironins
Captain Nova
Memoria
L’événement
L’ennemi
Great Freedom
Best of Kortfilmfestival 2021
deel 2
22u00 The Worst Person in the ...

10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u15

10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30

De avonturen van Pim en ...
L’événement
Coppelia
Death on the Nile
Shadow Game
Great Freedom
La Dea Fortuna
Gli Anni Più Belli
L’ennemi
The Worst Person in the ...

Di 8 februari
10u30 Cinema Poussette:
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u30
21u45

Gli Anni Più Belli
C’mon C’mon
The Hand of God
Licorice Pizza
Io Sto Bene
School of Hope
The Tragedy of Macbeth
Nightmare Alley
Gli Anni Più Belli

Di 15 februari
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u30

The Hand of God
Death on the Nile
L’ennemi
Gli Anni Più Belli
Drive My Car
Sneak Preview
C’mon C’mon

Di 22 februari
L’événement
Great Freedom
Io Sto Bene
C’mon C’mon
L’ennemi
The Hand of God
Best of Kortfilmfestival
2021 - deel 1
22u15 C’mon C’mon
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
19u45
21u30

Di 1 maart
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u30

Les jeunes amants
Captain Nova
Het blauwe meisje
Ook muizen gaan naar ...
Les jeunes amants
Death on the Nile
Shadow Game
The Hand of God
La Dea Fortuna
Great Freedom
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Tarieven

Locaties

Basistarief: € 9,5

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8
Reductietarief: € 8
ZED Lerarenkaart | Club ZED Kaart | STUK Kaart
Samenaankoop KU Leuven
ZED Studentenkaart: € 8
cinemazed.be/studentenkaart
Cultuurkaart KU Leuven: € 7
Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!
ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 48
Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online
2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.
ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
cinemazed.be/studentenkaart
cinemazed.be/lerarenkaart
Club ZED kaart: € 18/maand of € 100/6 maand
cinemazed.be/clubzed

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
016/679.235, ticket@cinemazed.be
Grote zaal: 147 plaatsen | Kleine zaal: 68 plaatsen
Eetcafé Het Strand
Boven de cinema

2. Cinema ZED-STUK
STUK | Huis voor dans, beeld en geluid
Naamsestraat 96, 3000 Leuven
96 plaatsen
STUKcafé
Food - drinks - music

STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken.
Gedurende de rest van het seizoen zullen er daarom
geen voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden.

 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor
Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 5 / 3u
(ipv € 6,8) of € 7 / 4u (ipv € 9).
Enkel bij aankoop van een filmticket.
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ZED Cadeaubon
€ 9,5

UiTPAS Spaar 20 punten en ontvang
1 keer per maand bij aankoop van 1 ticket een
2de ticket gratis voor dezelfde vertoning.
Personen met een verhoogde tegemoetkoming
kunnen aan goedkoper tarief een ticket kopen.

cinemazed.be
! zedcinema " cinemazed $ cinemazed

Veilig en relaxed
naar de bioscoop
Cinema ZED voert alle noodzakelijke maatregelen door
om je een zorgeloos filmbezoek te kunnen garanderen.
Indien de maatregelen wijzigen, sturen we meteen bij.
Meer info via www.cinemazed.be/nl/covid-19

V.U. Fonk vzw, A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
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 De filmvoorstellingen beginnen in regel op tijd.
Eénmaal de film gestart is, kan je de zaal niet meer in.
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 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden
door een volwassene.
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 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

