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Met de klas
naar de film?

Alle films zijn Nederlands ondertiteld,
tenzij anders aangegeven.

Ken je de scholenwerking van Cinema ZED
Hasselt al? Dat is er eentje helemaal op vraag
en op maat, waarmee je met de klas een film
naar keuze kan komen bekijken. Of het nu een
gloednieuwe release is, een filmklassieker of een
straffe documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf
een suggestie doen op basis van de leeftijd van
de leerlingen en het gewenste thema.
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid
van de zaal.

C’Mon C’Mon

Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders
gratis. Meer info via lore@fonk.be
Radiojournalist Johnny doorkruist de VS met zijn
project waarbij hij kinderen interviewt over hoe ze
de wereld en hun toekomst zien. Wanneer zijn zus
hem vraagt om tijdelijk op haar zoon te passen,
neemt hij de jongen mee. De twee reizen het land
rond en smeden geleidelijk aan een unieke band.

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run
theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad
en de samenleving van morgen. Vanuit de
stad richten we ons op de rest van de wereld.
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal in het hart
van Hasselt met plaats voor theater, muziek,
debat, audio en film. Het is de vaste stek van
Het nieuwstedelijk in Hasselt en sinds een jaar
ook de thuisbasis van Cinema ZED Hasselt.
w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be

Twee jaar na zijn overdonderende vertolking
in Joker laat Joaquin Phoenix zien wat een
verbluffende acteur hij is door een uniek,
authentiek en empathisch personage neer te
zetten. Een delicate film in een troostrijke zwartwit fotografie die ronduit hartverwarmend is
tijdens de koude wintermaanden.
2021, duur: 1:49, Verenigde Staten, regie:
Mike Mills, met:
Joaquin Phoenix,
Gaby Hoffmann e.a.
dialogen: Engels
Vertoning:
31/1 (20u) met inleiding
door Caro Raedts

Licorice Pizza
Amerika, vroege jaren ‘70. De 15-jarige
Gary 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
geïntrigeerd door Gary.
Acht Oscarnominaties heeft schrijver/
regisseur Paul Thomas Anderson reeds
achter zijn naam staan. Licorice Pizza is zijn
meest ontroerende film tot nu toe. Naast
een rits cameos van topsterren (Bradley
Cooper, Sean Penn, Tom Waits!) zijn het
vooral de twee jonge hoofdacteurs die
hoge ogen gooien. Ongetwijfeld namen
waar we nog veel van zullen horen.
2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,
regie: Paul Thomas Anderson, met:
Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley
Cooper, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen:
10/1 (20u) en
16/1 (16u30)

Lamb

Madres
paralelas

Maria woont samen met haar man Ingvar op een
mooie, maar zeer afgelegen boerderij in IJsland.
Ze hebben geen kinderen, wel heel veel schapen.
Wanneer ze een mysterieuze pasgeborene ontdekken op hun erf besluiten ze het te houden en
op te voeden als hun eigen vlees en bloed.

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. Al
was het niet gepland, toch lijkt de al wat oudere
Janis, een professionele fotografe, klaar voor het
moederschap. Ana, die nog in haar tienerjaren is,
is bang en onzeker.

Lamb won in Cannes de Prijs voor meest originele
film en dat is dan nog een understatement. Deze
Scandinavische donkere fabel is spannend,
duister amusant en door en door intrigerend.
Noomi Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo)
is met haar indringende uitstraling de perfecte
gids in dit bevreemdende avontuur.

Madres Paralelas is vintage Almodóvar: de
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen),
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op
het Filmfestival van Venetië werd Penélope Cruz
onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 1:46, IJsland , regie: Valdimar
Jóhannsson, met:
Noomi Rapace, Hilmir
Snær Guðnason, e.a.
dialogen: IJslands

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro
Almodóvar , met:
Penélope Cruz,
Rossy de Palma, e.a.
dialogen: Spaans

Vertoning:
17/1 (20u)

Vertoning:
3/1 (20u)

Riders of Justice

Spencer

Wanneer zijn vrouw sterft in een treinongeluk
keert militair Markus naar huis om voor zijn
dochter te zorgen. Terwijl ze nog diep in de
rouw zitten, worden ze gecontacteerd door
data-analist Otto. Die is ervan overtuigd dat het
ongeluk een aanslag was. Markus zint op wraak.

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins Charles
is al lang bekoeld. Ondanks geruchten over
aff aires en een echtscheiding gaan de kerstfestiviteiten door. Heel de koninklijke familie
komt samen, er wordt gegeten, gedronken en
gejaagd. Diana kent het spel. En probeert dit
drie dagen lang te overleven.

Laat het aan de Scandinaven om van een
wraakverhaal een compleet eigenzinnige film te
maken die platgetreden paden ver achter zich
laat. Mads Mikkelsen (Drunk, Jagten) laat zich
nogmaals van een totaal andere kant zien in deze
rollercoaster vol actie, droge humor, onverwachte
plotwendingen en onvergetelijke personages.
2021, duur: 1:56, Denemarken, regie:
Anders Thomas Jensen,
met: Mads Mikkelsen,
Nikolaj Lie Kaas, e.a.
dialogen: Deens
Vertoning:
11/1 (20u)
24/1 (20u)

Gouden Beer winnaar Pablo Larraín (El Club, Jackie,
Neruda) overstijgt met verve een klassieke biopic en
kiest voor een complexe, veellagige karakterstudie
van de vrouw achter het publieke personage. Hij
zoomt in op enkele dagen die de ware tragedie van
Diana’s verhaal genadeloos vatten.
2021, duur: 1:51, Verenigde Staten, regie: Pablo
Larraín, met: Kristen
Stewart, Sean Harris, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen:
4/1 (20u),
30/1(16u30)

The Hand of God

Napels, jaren ‘80. Tiener Fabietto 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. 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 zijn meest persoonlijke film tot
nu toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels
in de jaren ‘80. De film kreeg de Zilveren Leeuw
op het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge
jonge acteur Filippo Scotti in de prijzen viel.
2021, duur: 2:10, Italië, regie: Paolo
Sorrentino, met: Filippo
Scotti, Toni Servillo,
Teresa Saponangelo,
e.a. dialogen: Italiaans
Vertoning:
2/1 (16u30)

The Tragedy
of Macbeth

Schotland, 11de eeuw. Wanneer generaal Macbeth
terugkeert van de oorlog voorspellen drie heksen
dat hij op een dag koning van Schotland zal worden.
De voorspelling prikkelt zijn ambitie, en die wordt
verder aangewakkerd door zijn vrouw. Samen
beramen ze een plan om de macht te grijpen.
Actrice Frances McDormand (Nomadland, Three
Billboards…,) vroeg haar echtgenoot Joel Coen
(de helft van de Coen-broers) om de beroemde
Shakespeare-tragedie te regisseren. Een ijzersterke
en meeslepende verfilming met weergaloze
acteerprestaties, niet alleen van McDormand, maar
ook van een bedwelmende Denzel Washington.
2021, duur: 2:45, Verenigde Staten, regie:
Joel Coen, met: Frances
McDormand, e.a
dialogen: Engels
Vertoningen:
18/1 (20u) 1/2 (20u)
met inleiding door Karel
Deburchgrave

The Power
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer George
een ranch in Montana. Phil is een verbitterde
macho, George een zachtaardige, stille
werker. Wanneer George stiekem trouwt met
de timide weduwe Rose, komt hun relatie
helemaal op de helling te staan.
28 jaar geleden won Jane Campion als eerste
vrouw ooit een Gouden Palm met The Piano.
Nu overtuigt ze opnieuw met een broeierig, iets
donkerder drama. Een intelligente film met een
topcast, over relaties die onverwacht verschuiven
en geheimen die langzaam bovenkomen.

A Hero

Rahim zit in de gevangenis vanwege schulden die hij niet kon terugbetalen. Tijdens een
tweedaags verlof vindt zijn vriendin een tas vol
goudstukken. Rahim besluit het goud terug te
geven aan de oorspronkelijke eigenaar. Een
daad die hem instant beroemd maakt als eerlijke vinder. Maar is alles wel wat het lijkt?
De Iraanse regisseur Asghar Farhadi heeft al twee
Oscarbeeldjes in zijn kast staan voor de prachtfilms A
Separation en The Salesman. A Hero kreeg in Cannes
de Grand Prix én een minutenlange staande ovatie.
Een verrassende en meeslepende fabel over de
soms vage lijn tussen schuld en onschuld.

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-Zeeland,
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, regie: Jane
Campion, met: Benedict
Cumberbatch, Kirsten
Dunst e.a. dialogen:
Engels

2021, duur: 2:07, Iran , regie: Asghar Farhadi,
met: Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh,
Fereshteh Sadrorafaii,
e.a. dialogen: Perzisch

Vertoning:
9/1 (16u30)

Vertoning:
25/1 (20u)

D O C U M E N TA I R E

Isle Of Dogs

Een Japanse grootstad, in de nabije toekomst.
Omdat een gevaarlijke hondengriep het land
teistert, worden alle honden gedumpt op een
vuilnisbelt-eiland. Atari gaat naar het beruchte
eiland om zijn hond Spots te vinden.
De eigenzinnige regisseur Wes Anderson (The
French Dispatch, The Grand Budapest Hotel)
wist te verrassen met deze uitzonderlijke stopmotion film die twee Oscarnominaties in de
wacht sleepte. Een heerlijke, warme film met een
donker randje en een prachtige animatie.
2018, duur: 1:41, Duitsland, VS, regie: Wes
Anderson met: Bryan Cranston, Koyu Rankin,
Edward Norton e.a. dialogen: Engels
Vertoning:
23/1 (14u30)
i.s.m. CC-HA met
inleiding door Tuur
Devens

Mr Bachmann
and His Class

Zijn leerlingen zijn tussen 12 en 14 jaar, komen
uit meer dan twaalf landen, sommigen spreken
amper Duits. Dieter Bachmann moet de tieners
in zijn klas niet alleen de nodige leerstof aanleren, maar probeert ze ook voor te bereiden
op het leven zelf. 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.
2021, duur: 3:37, Duitsland , regie: Maria
Speth, dialogen: Duits
Vertoning:
23/1 (16u30)

JEUGDFILM

JEUGDFILM

Wolfy

Mijn moeder
is een gorilla

Een compilatie kortfilms, volledig gewijd aan
wolven, groot en klein. In vier korte verhalen is
de schattige Wolfy aan het werk in alle seizoenen. In twee aanvullende filmpjes zien we een
kleine wolf die zichzelf groot genoeg vindt om
alleen op jacht te gaan en een knorrige oude
wolf die een overenthousiaste welp probeert
af te schudden.

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder.
Op een dag klopt er een gorilla aan die haar wil
adopteren. Het is even wennen, maar de twee
hebben het samen geweldig naar hun zin. Zo’n
verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de
nette burgers van het stadje, en Jonna dreigt
haar nieuwe mama al snel weer kwijt te raken.

Een gevarieerde compilatie waarbij de jongste
kijkertjes kunnen genieten van de wolven en
andere dieren die zich van hun vrolijkste kant
laten zien. Kom lekker meehuilen met de wolven
naar de volle maan.

Een grappige en ontroerende animatiefilm van
de makers van Gordon & Paddy. Deze heerlijke
verfilming van het bekende kinderboek van Frida
Nilsson weet op kindermaat thema’s als identiteit
en diversiteit aan te gaan. Een vrolijk en lief
verhaal over anders zijn en vooroordelen.

2018, duur: 0:48, Frankrijk, regie:
Verschillende regisseurs,
dialogen: Nederlands

2021, duur: 1:19, Zweden, regie: Linda
Hambäck, dialogen:
Nederlands

Vertoning:
30/1 (14u30)

Vertoning:
9/1 (14u30)

Vanaf 3 jaar

Vanaf 5 jaar

Schema

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Zondag 2 januari

Basistarief jeugdfilms: € 8

16u30 The Hand Of God

Reductietarief: € 8
Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club
ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Maandag 3 januari
20u Madres paralelas

Studententarief: € 8
Uitsluitend aan de ticketbalie |
Op vertoon van je studentenkaart

Dinsdag 4 januari
20u Spencer

Zondag 9 januari

ZES X ZED-Kaart
(6 toegangtickets): € 48
Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en
online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

14u30 Mijn moeder is een gorilla
16u30 The Power of the Dog

Maandag 10 januari
20u Licorice pizza

Aankoop Club ZED kaart:
€ 18/maand of € 100/6 maand
cinemazed.be/clubzed

Dinsdag 11 januari
20u Riders of Justice

Zondag 16 januari
Tip! Koop je ticket op voorhand online,
zo ben je zeker van je plekje:

16u30 Licorice pizza

Maandag 17 januari

www.cinemazed.be/hasselt

20u Lamb

Dinsdag 18 januari

Locatie

20u The Tragedy of Macbeth

Zondag 23 januari
14u30 Isle Of Dogs
16u30 Mr. Bachmann and His Class

1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96, Hasselt

Maandag 24 januari

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan 4, Hasselt

20u Riders of Justice

Dinsdag 25 januari
20u A Hero

Zondag 30 januari
14u30 Wolfy
16u30 Spencer
DU
SA

Maandag 31 januari
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20u C’mon C’mon

Dinsdag 1 februari
= met in- of uitleiding
Huisregels  Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.  Kinderen jonger dan
12 jaar moeten steeds begeleid worden door
een volwassene.  De filmvoorstellingen
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart is,
kan je de zaal niet meer in.

MAASTRICH

V.U. Fonk vzw - A. Vesaliusstraat 9c - 3000 Leuven

20u The Tragedy of Macbeth

TERSTRAAT

