
De gebroeders 
Schimm 

Ook muizen gaan 
naar de hemel 

J E U G D F I L M

Great Freedom ALL-IN

D O C U M E N TA I R E

In naoorlogs Duitsland wordt Hans overge-
bracht van Auschwitz naar een gevangenis. Hij 
komt vrij, maar belandt in de jaren nadien steeds 
weer achter de tralies. Hans is homoseksueel en 
volgens het Duits Wetboek is dit strafbaar. Zijn 
enige houvast is celgenoot Viktor, een veroor-
deelde moordenaar. Doorheen de jaren leren 
ze elkaar steeds beter kennen.

In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski het 
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door 
een even sterke Georg Friedrich. Een ijzersterke 
fi lm over toenadering tussen tegenpolen.

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise,
met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, e.a.
dialogen: Duits

Vertoningen:
21/2 (20u)

De gebroeders Schimm zijn professionele 
spokenjagers. Waar monsters op de loer 
liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle grie-
zels en sluiten ze voorgoed op. Tot het eigen-
zinnige meisje Lilith hen op het spoor brengt 
van een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel. 
Samen gaan ze het gevaarlijkste monster uit 
hun hele loopbaan te lijf. 

Een geestige griezelfi lm voor de hele familie. 
Met De gebroeders Schimm maakten de 
creatieve broers Van Ostade een leuke jeugdfi lm 
over familie, vriendschap en leren omgaan met 
het kleine, donkere monstertje in ons allemaal. 

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew Van 
Ostade, Michael Van 
Ostade met: Michael 
Van Ostade, Tine 
Embrechts, e.a. dia-
logen: Nederlands

Vertoningen:
13/2 (14u30)

Twee timide jongens gaan aan de slag in een 
gigantisch all-inclusive hotel aan de Turkse 
Rivièra. In een wereld van kleurrijke bikini’s, 
overdadige buffetten en verholen machts-
relaties ontdekken ze mogelijkheden om 
vooruit te komen in het leven. Maar al snel 
doet het absurde westerse toerisme de vraag 
rijzen: welke dromen zijn het echt waard om 
na te jagen? 

Een boeiend, soms komisch portret van het 
verlies van onschuld tegen de achtergrond van 
een vervagende Europese droom. ALL-IN ging 
in wereldpremière op CPH-DOX en HotDocs. 

2021, duur: 1:20, België,  
regie: Volkan Üce,
dialogen: Engels, 
Koerdisch,Turks

Vertoning:1/3 
(20u) met nagesprek 
door regisseur 
Volkan Üce

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 gaan ze op 
pad om hun nieuwe woonplaats te verkennen, 
een reis vol avonturen!  

Deze prachtige stop-motion animatiefi lm is een 
pareltje voor de hele familie. Ook muizen gaan 
naar de hemel vertelt een hartverwarmend 
verhaal over het overwinnen van angsten, 
vooroordelen en de kracht van vriendschap. 

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

Vertoningen:
20/2 (14u30)

Schema

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De fi lmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de fi lm gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

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
16u30 Gli Anni Più Belli

Maandag 14 februari
20u The Hand of God

Dinsdag 15 februari 
20u  Licorice Pizza

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

Maandag 21 februari
20u Great Freedom

Dinsdag 22 februari
20u Compartment No. 6

Zondag 27 januari
16u30 Les Jeunes amants

Maandag 28 februari
20u Gli Anni Più Belli

Dinsdag 1 maart
20u ALL-IN
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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt ! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

cinemazed.be/hasselt

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie | 

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 48
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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AAT

Vanaf 9 jaar Vanaf 6 jaar
 a film by
 VOLKAN ÜCE

www.allindocumentary.com

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK

 coproducers OLIVIA SOPHIE VAN LEEUWEN, SAMUEL FELLER, VALÉRIE MONTMARTIN a coproduction by CASSETTE FOR TIMESCAPES, HALAL, MAGELLAN FILMS, LITTLE BIG STORY, ONOMATOPEE FILMS
 in coproduction with VRT, BNNVARA in association with FRANCE TELEVISIONS distribution belgium  DALTON DISTRIBUTION international distribution  CAT&DOCS supported by THE FLANDERS 

AUDIOVISUAL FUND (VAF),  NETHERLANDS FILM FUND, COBO FUND, BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION, CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,
CREATIVE EUROPE MEDIA OF THE EUROPEAN UNION,  THE PASCAL DECROOS FUND, PROCIREP SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS, AND ANGOA, THE TAX SHELTER OF THE BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT 

Life Behind the closed doors of A sun-splashed hotel

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMERdirector of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK



Les Jeunes 
amants

Madres 
paralelas

Gli Anni 
Più Belli Licorice Pizza 

The Hand 
of GodC’mon C’mon

Compartment 
No. 6

Met de klas 
naar de fi lm?
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 fi lm 
naar keuze kan komen bekijken. Of het nu een 
gloednieuwe release is, een fi lmklassieker of een 
straff e documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf 
een suggestie doen op basis van de lee� ijd van 
de leerlingen en het gewenste thema. 
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal.

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. 

Twee jaar na zijn overdonderende vertolking 
in Joker laat Joaquin Phoenix zien wat voor 
verbluf fend acteur hij is door een uniek, 
authentiek en empatisch personage neer te 
zetten. Een delicate fi lm in een troostrijke zwart-
wit fotografie die ronduit hartverwarmend is 
tijdens de koude wintermaanden.

2021, duur: 1:49, Verenigde Staten, 
regie: Mike Mills,
met: Joaquin Phoenix, 
Gaby Hoff mann, e.a.
dialogen: Engels, 

Vertoningen: 8/2 
(20u), 20/2 (16u30)

Studente Laura neemt de lange afstandstrein van 
Moskou naar Murmansk om rotsschilderingen 
te bestuderen. Ze moet een coupé delen met 
Lioha, die een nieuwe job begint in de mijnen. De 
twee zijn niet blij met elkaars gezelschap en lijken 
een lange treinrit tegemoet te gaan. Maar gaan-
deweg beginnen de reisgenoten te ontdooien.

Juho Kuosmanen won met deze fi lm de Grand 
Prix in Cannes. Een heerlijke on-Hollywoodiaanse 
road movie over toevallige ontmoetingen en 
onuitwisbare levenslessen. Charmant, authentiek 
en met hier en daar wat Noordelijk zwarte humor. 

2022, duur: 1:47, Finland, regie: Juho 
Kuosmanen, met: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
e.a. dialogen: Fins, 
Russisch

Vertoningen: 7/2 
(20u), 22/2 (20u)

Op 70-jarige lee� ijd leidt Shauna een vrij en onaf-
hankelijk bestaan, waarin haar liefdesleven op een 
laag pitje staat. Tot plots Pierre opduikt, een man 
van 45 die haar volledig uit balans brengt. Pierre 
valt ondanks haar lee� ijd als een blok voor Shauna. 
Maar hij hee�  ook een gezin… Een situatie die hart-
verscheurende keuzes met zich meebrengt. 

Icoon van de Franse cinema Fanny Ardant, weet 
ook nu weer haar reputatie waar te maken. Samen 
met Melvil Poupaud schittert ze in deze delicate en 
toch sensuele fi lm van Carine Tardieu. Geïnspireerd 
op een waargebeurd verhaal dat aantoont dat het 
nooit te laat is om lief te hebben en voluit te leven.

2021, duur: 1:52, België, regie: Carine Tardieu, 
met: Melvil Poupaud, 
Fanny Ardant, Cécile de 
France, e.a. dialogen:
Frans

Vertoningen: 
27/2 (16u30)

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. 

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

Vertoning: 
6/2 (16u30)

Vrienden Paolo, Giulio en Ricardo knappen in 
de zomer van 1982 een auto op waarmee ze 
erop uit willen trekken. Wanneer Paolo ver-
liefd wordt op Gemma, wordt ook zij lid van 
de club. De vier groeien samen op, delen lief 
en leed, en maken elk hun eigen keuzes. Door-
heen de jaren verliezen ze elkaar regelmatig uit 
het oog, om toch steeds weer terug te keren. 

Een zomerse rollercoaster die zich ontvouwt 
doorheen veertig jaar Italiaanse geschiedenis. 
Een onderdompeling in vurige Italiaanse passie 
in een nostalgisch geschetst Rome, vol liefdevolle 
verwijzingen naar Italiaanse fi lmklassiekers. 

2020, duur: 2:09, Italië,  regie:  Gabriele 
Muccino, met:  
Pierfrancesco Favino, 
e.a dialogen: Italiaans

Vertoningen: 13/2 
(16u30), 28/2 (20u) 
met inleiding door 
Caro Raedts

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 fi lm tot nu 
toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels in 
de jaren ‘80. De fi lm kreeg de Zilveren Leeuw op 
het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel. 

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo Sorrentino, 
met: Filippo Scotti, 
Toni Servillo, e.a.
dialogen: Italiaans

Vertoningen: 
14/2 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

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 ver-
veeld en lacherig, ook al raakt ze - tot haar verba-
zing - steeds meer door hem geïntrigeerd.

Licorice Pizza is Paul Thomas Andersons meest 
ontroerende fi lm tot nu toe. Naast een rits cameos 
van sterren (Bradley Cooper, Sean Penn, Tom 
Waits!) zijn het vooral de twee jonge hoofdacteurs 
die hoge ogen gooien. Ongetwijfeld namen 
waar we nog veel van gaan horen.

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,  regie: Paul 
Thomas Anderson,
met: Alana Haim, 
Bradley Cooper, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:
15/2 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

 Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm gee«  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 fi lm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n sinds  een jaar  
ook de thuisbasis van Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be
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Met de klas 
naar de fi lm?
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 fi lm 
naar keuze kan komen bekijken. Of het nu een 
gloednieuwe release is, een fi lmklassieker of een 
straff e documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf 
een suggestie doen op basis van de lee� ijd van 
de leerlingen en het gewenste thema. 
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal.

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. 

Twee jaar na zijn overdonderende vertolking 
in Joker laat Joaquin Phoenix zien wat voor 
verbluf fend acteur hij is door een uniek, 
authentiek en empatisch personage neer te 
zetten. Een delicate fi lm in een troostrijke zwart-
wit fotografie die ronduit hartverwarmend is 
tijdens de koude wintermaanden.

2021, duur: 1:49, Verenigde Staten, 
regie: Mike Mills,
met: Joaquin Phoenix, 
Gaby Hoff mann, e.a.
dialogen: Engels, 

Vertoningen: 8/2 
(20u), 20/2 (16u30)

Studente Laura neemt de lange afstandstrein van 
Moskou naar Murmansk om rotsschilderingen 
te bestuderen. Ze moet een coupé delen met 
Lioha, die een nieuwe job begint in de mijnen. De 
twee zijn niet blij met elkaars gezelschap en lijken 
een lange treinrit tegemoet te gaan. Maar gaan-
deweg beginnen de reisgenoten te ontdooien.

Juho Kuosmanen won met deze fi lm de Grand 
Prix in Cannes. Een heerlijke on-Hollywoodiaanse 
road movie over toevallige ontmoetingen en 
onuitwisbare levenslessen. Charmant, authentiek 
en met hier en daar wat Noordelijk zwarte humor. 

2022, duur: 1:47, Finland, regie: Juho 
Kuosmanen, met: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
e.a. dialogen: Fins, 
Russisch

Vertoningen: 7/2 
(20u), 22/2 (20u)

Op 70-jarige lee� ijd leidt Shauna een vrij en onaf-
hankelijk bestaan, waarin haar liefdesleven op een 
laag pitje staat. Tot plots Pierre opduikt, een man 
van 45 die haar volledig uit balans brengt. Pierre 
valt ondanks haar lee� ijd als een blok voor Shauna. 
Maar hij hee�  ook een gezin… Een situatie die hart-
verscheurende keuzes met zich meebrengt. 

Icoon van de Franse cinema Fanny Ardant, weet 
ook nu weer haar reputatie waar te maken. Samen 
met Melvil Poupaud schittert ze in deze delicate en 
toch sensuele fi lm van Carine Tardieu. Geïnspireerd 
op een waargebeurd verhaal dat aantoont dat het 
nooit te laat is om lief te hebben en voluit te leven.

2021, duur: 1:52, België, regie: Carine Tardieu, 
met: Melvil Poupaud, 
Fanny Ardant, Cécile de 
France, e.a. dialogen:
Frans

Vertoningen: 
27/2 (16u30)

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. 

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

Vertoning: 
6/2 (16u30)

Vrienden Paolo, Giulio en Ricardo knappen in 
de zomer van 1982 een auto op waarmee ze 
erop uit willen trekken. Wanneer Paolo ver-
liefd wordt op Gemma, wordt ook zij lid van 
de club. De vier groeien samen op, delen lief 
en leed, en maken elk hun eigen keuzes. Door-
heen de jaren verliezen ze elkaar regelmatig uit 
het oog, om toch steeds weer terug te keren. 

Een zomerse rollercoaster die zich ontvouwt 
doorheen veertig jaar Italiaanse geschiedenis. 
Een onderdompeling in vurige Italiaanse passie 
in een nostalgisch geschetst Rome, vol liefdevolle 
verwijzingen naar Italiaanse fi lmklassiekers. 

2020, duur: 2:09, Italië,  regie:  Gabriele 
Muccino, met:  
Pierfrancesco Favino, 
e.a dialogen: Italiaans

Vertoningen: 13/2 
(16u30), 28/2 (20u) 
met inleiding door 
Caro Raedts

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 fi lm tot nu 
toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels in 
de jaren ‘80. De fi lm kreeg de Zilveren Leeuw op 
het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel. 

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo Sorrentino, 
met: Filippo Scotti, 
Toni Servillo, e.a.
dialogen: Italiaans

Vertoningen: 
14/2 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

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 ver-
veeld en lacherig, ook al raakt ze - tot haar verba-
zing - steeds meer door hem geïntrigeerd.

Licorice Pizza is Paul Thomas Andersons meest 
ontroerende fi lm tot nu toe. Naast een rits cameos 
van sterren (Bradley Cooper, Sean Penn, Tom 
Waits!) zijn het vooral de twee jonge hoofdacteurs 
die hoge ogen gooien. Ongetwijfeld namen 
waar we nog veel van gaan horen.

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,  regie: Paul 
Thomas Anderson,
met: Alana Haim, 
Bradley Cooper, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:
15/2 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

 Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm gee«  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 fi lm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n sinds  een jaar  
ook de thuisbasis van Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be
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gloednieuwe release is, een fi lmklassieker of een 
straff e documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf 
een suggestie doen op basis van de lee� ijd van 
de leerlingen en het gewenste thema. 
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal.

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. 

Twee jaar na zijn overdonderende vertolking 
in Joker laat Joaquin Phoenix zien wat voor 
verbluf fend acteur hij is door een uniek, 
authentiek en empatisch personage neer te 
zetten. Een delicate fi lm in een troostrijke zwart-
wit fotografie die ronduit hartverwarmend is 
tijdens de koude wintermaanden.

2021, duur: 1:49, Verenigde Staten, 
regie: Mike Mills,
met: Joaquin Phoenix, 
Gaby Hoff mann, e.a.
dialogen: Engels, 

Vertoningen: 8/2 
(20u), 20/2 (16u30)

Studente Laura neemt de lange afstandstrein van 
Moskou naar Murmansk om rotsschilderingen 
te bestuderen. Ze moet een coupé delen met 
Lioha, die een nieuwe job begint in de mijnen. De 
twee zijn niet blij met elkaars gezelschap en lijken 
een lange treinrit tegemoet te gaan. Maar gaan-
deweg beginnen de reisgenoten te ontdooien.

Juho Kuosmanen won met deze fi lm de Grand 
Prix in Cannes. Een heerlijke on-Hollywoodiaanse 
road movie over toevallige ontmoetingen en 
onuitwisbare levenslessen. Charmant, authentiek 
en met hier en daar wat Noordelijk zwarte humor. 

2022, duur: 1:47, Finland, regie: Juho 
Kuosmanen, met: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
e.a. dialogen: Fins, 
Russisch

Vertoningen: 7/2 
(20u), 22/2 (20u)

Op 70-jarige lee� ijd leidt Shauna een vrij en onaf-
hankelijk bestaan, waarin haar liefdesleven op een 
laag pitje staat. Tot plots Pierre opduikt, een man 
van 45 die haar volledig uit balans brengt. Pierre 
valt ondanks haar lee� ijd als een blok voor Shauna. 
Maar hij hee�  ook een gezin… Een situatie die hart-
verscheurende keuzes met zich meebrengt. 

Icoon van de Franse cinema Fanny Ardant, weet 
ook nu weer haar reputatie waar te maken. Samen 
met Melvil Poupaud schittert ze in deze delicate en 
toch sensuele fi lm van Carine Tardieu. Geïnspireerd 
op een waargebeurd verhaal dat aantoont dat het 
nooit te laat is om lief te hebben en voluit te leven.

2021, duur: 1:52, België, regie: Carine Tardieu, 
met: Melvil Poupaud, 
Fanny Ardant, Cécile de 
France, e.a. dialogen:
Frans

Vertoningen: 
27/2 (16u30)

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. 

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

Vertoning: 
6/2 (16u30)

Vrienden Paolo, Giulio en Ricardo knappen in 
de zomer van 1982 een auto op waarmee ze 
erop uit willen trekken. Wanneer Paolo ver-
liefd wordt op Gemma, wordt ook zij lid van 
de club. De vier groeien samen op, delen lief 
en leed, en maken elk hun eigen keuzes. Door-
heen de jaren verliezen ze elkaar regelmatig uit 
het oog, om toch steeds weer terug te keren. 

Een zomerse rollercoaster die zich ontvouwt 
doorheen veertig jaar Italiaanse geschiedenis. 
Een onderdompeling in vurige Italiaanse passie 
in een nostalgisch geschetst Rome, vol liefdevolle 
verwijzingen naar Italiaanse fi lmklassiekers. 

2020, duur: 2:09, Italië,  regie:  Gabriele 
Muccino, met:  
Pierfrancesco Favino, 
e.a dialogen: Italiaans

Vertoningen: 13/2 
(16u30), 28/2 (20u) 
met inleiding door 
Caro Raedts

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 fi lm tot nu 
toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels in 
de jaren ‘80. De fi lm kreeg de Zilveren Leeuw op 
het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel. 

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo Sorrentino, 
met: Filippo Scotti, 
Toni Servillo, e.a.
dialogen: Italiaans

Vertoningen: 
14/2 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

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 ver-
veeld en lacherig, ook al raakt ze - tot haar verba-
zing - steeds meer door hem geïntrigeerd.

Licorice Pizza is Paul Thomas Andersons meest 
ontroerende fi lm tot nu toe. Naast een rits cameos 
van sterren (Bradley Cooper, Sean Penn, Tom 
Waits!) zijn het vooral de twee jonge hoofdacteurs 
die hoge ogen gooien. Ongetwijfeld namen 
waar we nog veel van gaan horen.

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,  regie: Paul 
Thomas Anderson,
met: Alana Haim, 
Bradley Cooper, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:
15/2 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

 Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm gee«  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 fi lm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n sinds  een jaar  
ook de thuisbasis van Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be
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De gebroeders 
Schimm 

Ook muizen gaan 
naar de hemel 

J E U G D F I L M

Great Freedom ALL-IN

D O C U M E N TA I R E

In naoorlogs Duitsland wordt Hans overge-
bracht van Auschwitz naar een gevangenis. Hij 
komt vrij, maar belandt in de jaren nadien steeds 
weer achter de tralies. Hans is homoseksueel en 
volgens het Duits Wetboek is dit strafbaar. Zijn 
enige houvast is celgenoot Viktor, een veroor-
deelde moordenaar. Doorheen de jaren leren 
ze elkaar steeds beter kennen.

In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski het 
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door 
een even sterke Georg Friedrich. Een ijzersterke 
fi lm over toenadering tussen tegenpolen.

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise,
met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, e.a.
dialogen: Duits

Vertoningen:
21/2 (20u)

De gebroeders Schimm zijn professionele 
spokenjagers. Waar monsters op de loer 
liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle grie-
zels en sluiten ze voorgoed op. Tot het eigen-
zinnige meisje Lilith hen op het spoor brengt 
van een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel. 
Samen gaan ze het gevaarlijkste monster uit 
hun hele loopbaan te lijf. 

Een geestige griezelfi lm voor de hele familie. 
Met De gebroeders Schimm maakten de 
creatieve broers Van Ostade een leuke jeugdfi lm 
over familie, vriendschap en leren omgaan met 
het kleine, donkere monstertje in ons allemaal. 

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew Van 
Ostade, Michael Van 
Ostade met: Michael 
Van Ostade, Tine 
Embrechts, e.a. dia-
logen: Nederlands

Vertoningen:
13/2 (14u30)

Twee timide jongens gaan aan de slag in een 
gigantisch all-inclusive hotel aan de Turkse 
Rivièra. In een wereld van kleurrijke bikini’s, 
overdadige buffetten en verholen machts-
relaties ontdekken ze mogelijkheden om 
vooruit te komen in het leven. Maar al snel 
doet het absurde westerse toerisme de vraag 
rijzen: welke dromen zijn het echt waard om 
na te jagen? 

Een boeiend, soms komisch portret van het 
verlies van onschuld tegen de achtergrond van 
een vervagende Europese droom. ALL-IN ging 
in wereldpremière op CPH-DOX en HotDocs. 

2021, duur: 1:20, België,  
regie: Volkan Üce,
dialogen: Engels, 
Koerdisch,Turks

Vertoning:1/3 
(20u) met nagesprek 
door regisseur 
Volkan Üce

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 gaan ze op 
pad om hun nieuwe woonplaats te verkennen, 
een reis vol avonturen!  

Deze prachtige stop-motion animatiefi lm is een 
pareltje voor de hele familie. Ook muizen gaan 
naar de hemel vertelt een hartverwarmend 
verhaal over het overwinnen van angsten, 
vooroordelen en de kracht van vriendschap. 

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

Vertoningen:
20/2 (14u30)

Schema

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De fi lmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de fi lm gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

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
16u30 Gli Anni Più Belli

Maandag 14 februari
20u The Hand of God

Dinsdag 15 februari 
20u  Licorice Pizza

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

Maandag 21 februari
20u Great Freedom

Dinsdag 22 februari
20u Compartment No. 6

Zondag 27 januari
16u30 Les Jeunes amants

Maandag 28 februari
20u Gli Anni Più Belli

Dinsdag 1 maart
20u ALL-IN
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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt ! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

cinemazed.be/hasselt

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie | 

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 48
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt

D
U
SA

RTPLEIN

MAASTRIC
HTERSTR

AAT

Vanaf 9 jaar Vanaf 6 jaar
 a film by
 VOLKAN ÜCE

www.allindocumentary.com

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK

 coproducers OLIVIA SOPHIE VAN LEEUWEN, SAMUEL FELLER, VALÉRIE MONTMARTIN a coproduction by CASSETTE FOR TIMESCAPES, HALAL, MAGELLAN FILMS, LITTLE BIG STORY, ONOMATOPEE FILMS
 in coproduction with VRT, BNNVARA in association with FRANCE TELEVISIONS distribution belgium  DALTON DISTRIBUTION international distribution  CAT&DOCS supported by THE FLANDERS 

AUDIOVISUAL FUND (VAF),  NETHERLANDS FILM FUND, COBO FUND, BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION, CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,
CREATIVE EUROPE MEDIA OF THE EUROPEAN UNION,  THE PASCAL DECROOS FUND, PROCIREP SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS, AND ANGOA, THE TAX SHELTER OF THE BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT 

Life Behind the closed doors of A sun-splashed hotel

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMERdirector of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK
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deelde moordenaar. Doorheen de jaren leren 
ze elkaar steeds beter kennen.

In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski het 
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door 
een even sterke Georg Friedrich. Een ijzersterke 
fi lm over toenadering tussen tegenpolen.

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise,
met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, e.a.
dialogen: Duits

Vertoningen:
21/2 (20u)

De gebroeders Schimm zijn professionele 
spokenjagers. Waar monsters op de loer 
liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle grie-
zels en sluiten ze voorgoed op. Tot het eigen-
zinnige meisje Lilith hen op het spoor brengt 
van een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel. 
Samen gaan ze het gevaarlijkste monster uit 
hun hele loopbaan te lijf. 

Een geestige griezelfi lm voor de hele familie. 
Met De gebroeders Schimm maakten de 
creatieve broers Van Ostade een leuke jeugdfi lm 
over familie, vriendschap en leren omgaan met 
het kleine, donkere monstertje in ons allemaal. 

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew Van 
Ostade, Michael Van 
Ostade met: Michael 
Van Ostade, Tine 
Embrechts, e.a. dia-
logen: Nederlands

Vertoningen:
13/2 (14u30)

Twee timide jongens gaan aan de slag in een 
gigantisch all-inclusive hotel aan de Turkse 
Rivièra. In een wereld van kleurrijke bikini’s, 
overdadige buffetten en verholen machts-
relaties ontdekken ze mogelijkheden om 
vooruit te komen in het leven. Maar al snel 
doet het absurde westerse toerisme de vraag 
rijzen: welke dromen zijn het echt waard om 
na te jagen? 

Een boeiend, soms komisch portret van het 
verlies van onschuld tegen de achtergrond van 
een vervagende Europese droom. ALL-IN ging 
in wereldpremière op CPH-DOX en HotDocs. 

2021, duur: 1:20, België,  
regie: Volkan Üce,
dialogen: Engels, 
Koerdisch,Turks

Vertoning:1/3 
(20u) met nagesprek 
door regisseur 
Volkan Üce

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 gaan ze op 
pad om hun nieuwe woonplaats te verkennen, 
een reis vol avonturen!  

Deze prachtige stop-motion animatiefi lm is een 
pareltje voor de hele familie. Ook muizen gaan 
naar de hemel vertelt een hartverwarmend 
verhaal over het overwinnen van angsten, 
vooroordelen en de kracht van vriendschap. 

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

Vertoningen:
20/2 (14u30)

Schema

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De fi lmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de fi lm gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

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
16u30 Gli Anni Più Belli

Maandag 14 februari
20u The Hand of God

Dinsdag 15 februari 
20u  Licorice Pizza

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

Maandag 21 februari
20u Great Freedom

Dinsdag 22 februari
20u Compartment No. 6

Zondag 27 januari
16u30 Les Jeunes amants

Maandag 28 februari
20u Gli Anni Più Belli

Dinsdag 1 maart
20u ALL-IN
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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt ! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

cinemazed.be/hasselt

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie | 

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 48
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt

D
U
SA

RTPLEIN

MAASTRIC
HTERSTR

AAT

Vanaf 9 jaar Vanaf 6 jaar
 a film by
 VOLKAN ÜCE

www.allindocumentary.com

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK

 coproducers OLIVIA SOPHIE VAN LEEUWEN, SAMUEL FELLER, VALÉRIE MONTMARTIN a coproduction by CASSETTE FOR TIMESCAPES, HALAL, MAGELLAN FILMS, LITTLE BIG STORY, ONOMATOPEE FILMS
 in coproduction with VRT, BNNVARA in association with FRANCE TELEVISIONS distribution belgium  DALTON DISTRIBUTION international distribution  CAT&DOCS supported by THE FLANDERS 

AUDIOVISUAL FUND (VAF),  NETHERLANDS FILM FUND, COBO FUND, BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION, CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,
CREATIVE EUROPE MEDIA OF THE EUROPEAN UNION,  THE PASCAL DECROOS FUND, PROCIREP SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS, AND ANGOA, THE TAX SHELTER OF THE BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT 
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