
De beste 
verjaardag ooit

Paniek 
in het dorp

J E U G D F I L M

West Side Story
The Velvet 
Queen

D O C U M E N TA I R E

New York, jaren ‘50. De Puerto Ricaanse Sharks, 
strijden met de Jets om hun territorium. Wanneer 
Tony, lid van de Jets, en Maria, de zus van de 
leider van de Sharks, verliefd worden op elkaar 
weten ze dat hun liefde gedoemd is. Maar elkaar 
vergeten lukt niet.

Een remake maken van een klassieker houdt 
altijd een risico in, zelfs voor een fi lmgrootheid 
als Steven Spielberg. Maar de fi lmmaker bracht 
een prachtig eerbetoon aan de originele fi lm én 
aan de bekende theatermusical. West Side Story 
staat garant voor een charmante en oerdegelijke 
onderdompeling in de beste fi lmtradities. 

2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: 
Steven Spielberg,
met: Ansel Elgort, 
Rachel Zeigler, e.a. 
dialogen: Engels, 
Spaans

Vertoningen: 10/4 
(16u30), 25/4 (20u)

Dit belooft de allerleukste verjaardag te 
worden voor konijntje. Er zijn cadeautjes, 
worteltaart en een picknick bij het meer. Maar 
dan wordt kleine zusje ziek en moet ze hals-
over-kop naar de dokter. Konijntje is vastbe-
sloten: dit zal zijn verjaardag niet verpesten! 
Koppig gaat hij bij oma aankloppen. Maar die 
woont een eind verderop, en onderweg staan 
de jarige nog allerlei avonturen te wachten…

2020, duur: 1:10, Nederland, regie: Michael 
Ekblad, dialogen: Nederlands

Vertoning: 18/4 (14u30)

Wildlife fotograaf Vincent Munier, neemt 
romanschrijver Sylvain Tesson mee op 
zijn nieuwste missie op de Tibetaanse 
hoogvlakte. Gedurende enkele weken 
verkennen ze de onherbergzame valleien 
op zoek naar één van de meest schuchtere 
dieren op aarde: de sneeuwpanter.

The Velvet Queen is zo veel meer dan een 
natuurfi lm door de poëtische mijmeringen over 
de relatie tussen mens en natuur. Regisseur 
Marie Amiguet weet het verhaal van de queeste 
te vertalen naar oogstrelende beelden. De 
soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maakt 
van de fi lm een hypnotische kijkervaring.

2021, duur: 1:32, 
Frankrijk, regie: 
Marie Amiguet, 
Vincent Munier, 
dialogen: Frans

Vertoning: 
17/4 (16u30)

Het is grote vakantie. Cowboy en Indiaan 
vervelen zich een beetje. Tot ze een oude fi lm 
over piraten zien die hen op ideeën brengt. Ze 
besluiten een boot te bouwen en op avontuur 
te gaan, maar dat gaat niet helemaal volgens 
plan… 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen er een eerste langspeelfi lm en 
na lang wachten is er nu eindelijk het vervolg! De 
fi lm wordt aangevuld met vier andere kortfi lms.

2022, duur: 0:56, België, Frankrijk, 
Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende 
regisseurs, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 10/4 
(14u30), 17/4 (14u30)
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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

Zondag 3 april
16u30 Ali & Ava

Maandag 4 april 
20u Belfast  

Dinsdag 5 april
20u Nr. 10

Zondag 10 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  West Side Story

Maandag 11 april
20u A� er Yang

Dinsdag 12 april 
20u The Power of the Dog

Zondag 17 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  The Velvet Queen

Maandag 18 april
14u30  Paniek in het dorp
16u30  Belfast
20u  Nr. 10

Dinsdag 19 april
20u Apples

Zondag 24 april
16u30 The Duke

Maandag 25 april
20u West Side Story

Dinsdag 26 april
20u Ali & Ava  
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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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cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 4 jaar Vanaf 7 jaar



Nr. 10 A� er Yang
The Power 
of the Dog The DukeApplesAli & Ava Belfast 

Ali is een betrokken huisbaas, Ava een vriendelijke 
lerares. Ondanks hun  verschillen, hebben ze 
meteen een klik. Hun vriendschap groeit uit tot 
een ontluikende liefde. Maar hun relatie strookt 
niet met de verwachtingen van hun omgeving en 
wordt overschaduwd door Ava’s eerdere relatie 
en het ineenstorten van Ali’s huwelijk. 

Regisseur Clio Barnard (Dark River) schetst een 
levendig portret van de tederheid en warmte die 
de soberheid en complexiteit van het dagelijks 
leven oplichten. De authentieke acteerprestaties 
van Adeel Akhtar en Claire Rushbrook vormen het 
kloppende hart van deze prachtige kleine fi lm.

2021, duur: 1:35, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Clio Barnard met: 
Adeel Akhtar, e.a.
dialogen:  Engels

Vertoningen: 3/4 
(16u30), 26/4 met 
inleiding door Caro 
Raedts (20u)

Belfast, jaren ‘60. Buddy woont in een volkse 
arbeiderswijk. Zijn vader werkt in Engeland en 
is telkens twee weken per maand weg. Alles 
verandert wanneer de Troubles starten en het 
geweld in Belfast steeds toeneemt. De vraag 
of het gezin Noord-Ierland moet verlaten 
dringt zich onvermijdelijk op. 

Kenneth Branagh schreef en regisseerde een 
warme en aangrijpende film geïnspireerd op 
zijn eigen kindertijd in Noord-Ierland. Met een 
topcast, de weelderige muziek van Van Morrison 
en de tegenstelling tussen verwondering en chaos 
is Belfast ongetwijfeld een Oscar-favoriet.

2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk,  regie:
Kenneth Branagh,
met: Caitrona Belfe, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 4/4 
met inleiding door 
Karel Deburchgrave 
(20u), 18/4 (16u30)

Als 4-jarige wordt Günter gevonden in de bossen. 
Hij groeit op in een pleeggezin en veertig jaar 
later lijkt dit nog van weinig belang: hij hee�  een 
dochter, werkt als acteur, hee�  een verhouding 
met een getrouwde vrouw. Een normaal leven, tot 
een vreemde man hem één woord toefl uistert dat 
hem zijn volledige bestaan in vraag doet stellen. 

Nr. 10 is een mysterieuze thriller vol voyeurisme 
en onverwachte wendingen en tegelijkertijd een 
kurkdroge zwarte komedie, op en top Alex Van 
Warmerdam. Meer verklappen dan de titel doet zou 
zonde zijn, want deze heerlijk absurde fi lm is er best 
eentje die je met je eigen ogen ziet. 

2021, duur: 1:42, België, Nederland, regie: Alex 
van Warmerdam, met: 
Tom Dewispelaere, 
e.a. dialogen: Duits, 
Nederlands

Vertoningen: 5/4 
(20u), 18/4 (20u)

In de nabije toekomst hee�  iedereen een robot in 
huis. Ook Jack en Kyra schakelen er eentje in om 
te helpen met de opvoeding van hun dochtertje. 
Yang wordt echt een deel van het gezin, dat ver-
dwaasd achterblij�  wanneer hij het plots begee� . 
Jack wil er alles aan doen om Yang te herstellen, 
maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. 

Video essayist Kogonada brengt na zijn prachtige 
debuut Columbus een doordacht en delicaat 
sciencefictionverhaal over wat het betekent om 
mens te zijn in een wereld waarin mensen meer 
verbonden zijn met technologie dan met elkaar. A
 er 
Yang ging in première op het fi lmfestival van Cannes. 

2022, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: 
Kogonada met: Colin 
Farrell, Jodie Turner-
Smith, Justin H. Min, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 
11/4 (20u)

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 fi lm met een 
topcast, over relaties die onverwacht verschuiven 
en geheimen die langzaam bovenkomen. 

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

Vertoning: 
12/4 (20u)

Er woeker t een virus dat compleet 
geheugenverlies veroorzaakt. De ziekenhuizen 
liggen vol met mensen die plots alles vergeten 
zijn. Voor patiënten die niet worden opgehaald, 
ontwikkelt de overheid een experimenteel 
herstelprogramma De melancholieke veertiger 
Aris schrij�  zich hiervoor in. 

De debuutfilm van Christos Nikou is een heerlijk 
satirische en speelse parel. Een frisse film die 
belangrijke vragen stelt over de betrouwbaarheid 
van ons geheugen, maar ook over de vraag of we 
wel zo uniek zijn als we denken.

2020, duur: 1:31, Griekenland regie: 
Christos Nikou met: Aris Servetalis, e.a.
dialogen: Engels, 
Grieks

Vertoning: 
19/4 (20u)

Engeland, 1961. Kempton Bunton is 
verontwaardigd dat hij kijk- en luistergeld moet 
betalen. Wanneer hij hoort dat de National 
Gallery een immense som belastinggeld betaald 
heeft voor een schilderij van Goya is de maat 
vol. Hij besluit het te stelen en met het losgeld 
tv-licenties gratis maken voor gepensioneerden. 

Een heerlijk warme en schaamteloos ontroerende 
Britse komedie naar het waargebeurde verhaal 
van één van de meest bijzondere kunstroven in 
de geschiedenis. Jim Broadbent schittert als de 
sociaal voelende Bunton naast de al even briljante 
Helen Mirren als zijn knorrige echtgenote.  

2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Roger Michell met: 
Helen Mirren, Jim 
Broadbent, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 24/4 
(16u30)

Met de klas 
naar de fi lm

 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

Alle fi lms 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 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.
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Yang wordt echt een deel van het gezin, dat ver-
dwaasd achterblij�  wanneer hij het plots begee� . 
Jack wil er alles aan doen om Yang te herstellen, 
maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. 

Video essayist Kogonada brengt na zijn prachtige 
debuut Columbus een doordacht en delicaat 
sciencefictionverhaal over wat het betekent om 
mens te zijn in een wereld waarin mensen meer 
verbonden zijn met technologie dan met elkaar. A
 er 
Yang ging in première op het fi lmfestival van Cannes. 

2022, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: 
Kogonada met: Colin 
Farrell, Jodie Turner-
Smith, Justin H. Min, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 
11/4 (20u)

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 fi lm met een 
topcast, over relaties die onverwacht verschuiven 
en geheimen die langzaam bovenkomen. 

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

Vertoning: 
12/4 (20u)

Er woeker t een virus dat compleet 
geheugenverlies veroorzaakt. De ziekenhuizen 
liggen vol met mensen die plots alles vergeten 
zijn. Voor patiënten die niet worden opgehaald, 
ontwikkelt de overheid een experimenteel 
herstelprogramma De melancholieke veertiger 
Aris schrij�  zich hiervoor in. 

De debuutfilm van Christos Nikou is een heerlijk 
satirische en speelse parel. Een frisse film die 
belangrijke vragen stelt over de betrouwbaarheid 
van ons geheugen, maar ook over de vraag of we 
wel zo uniek zijn als we denken.

2020, duur: 1:31, Griekenland regie: 
Christos Nikou met: Aris Servetalis, e.a.
dialogen: Engels, 
Grieks

Vertoning: 
19/4 (20u)

Engeland, 1961. Kempton Bunton is 
verontwaardigd dat hij kijk- en luistergeld moet 
betalen. Wanneer hij hoort dat de National 
Gallery een immense som belastinggeld betaald 
heeft voor een schilderij van Goya is de maat 
vol. Hij besluit het te stelen en met het losgeld 
tv-licenties gratis maken voor gepensioneerden. 

Een heerlijk warme en schaamteloos ontroerende 
Britse komedie naar het waargebeurde verhaal 
van één van de meest bijzondere kunstroven in 
de geschiedenis. Jim Broadbent schittert als de 
sociaal voelende Bunton naast de al even briljante 
Helen Mirren als zijn knorrige echtgenote.  

2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Roger Michell met: 
Helen Mirren, Jim 
Broadbent, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 24/4 
(16u30)

Met de klas 
naar de fi lm

 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

Alle fi lms 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 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.



Nr. 10 A� er Yang
The Power 
of the Dog The DukeApplesAli & Ava Belfast 

Ali is een betrokken huisbaas, Ava een vriendelijke 
lerares. Ondanks hun  verschillen, hebben ze 
meteen een klik. Hun vriendschap groeit uit tot 
een ontluikende liefde. Maar hun relatie strookt 
niet met de verwachtingen van hun omgeving en 
wordt overschaduwd door Ava’s eerdere relatie 
en het ineenstorten van Ali’s huwelijk. 

Regisseur Clio Barnard (Dark River) schetst een 
levendig portret van de tederheid en warmte die 
de soberheid en complexiteit van het dagelijks 
leven oplichten. De authentieke acteerprestaties 
van Adeel Akhtar en Claire Rushbrook vormen het 
kloppende hart van deze prachtige kleine fi lm.

2021, duur: 1:35, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Clio Barnard met: 
Adeel Akhtar, e.a.
dialogen:  Engels

Vertoningen: 3/4 
(16u30), 26/4 met 
inleiding door Caro 
Raedts (20u)

Belfast, jaren ‘60. Buddy woont in een volkse 
arbeiderswijk. Zijn vader werkt in Engeland en 
is telkens twee weken per maand weg. Alles 
verandert wanneer de Troubles starten en het 
geweld in Belfast steeds toeneemt. De vraag 
of het gezin Noord-Ierland moet verlaten 
dringt zich onvermijdelijk op. 

Kenneth Branagh schreef en regisseerde een 
warme en aangrijpende film geïnspireerd op 
zijn eigen kindertijd in Noord-Ierland. Met een 
topcast, de weelderige muziek van Van Morrison 
en de tegenstelling tussen verwondering en chaos 
is Belfast ongetwijfeld een Oscar-favoriet.

2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk,  regie:
Kenneth Branagh,
met: Caitrona Belfe, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 4/4 
met inleiding door 
Karel Deburchgrave 
(20u), 18/4 (16u30)

Als 4-jarige wordt Günter gevonden in de bossen. 
Hij groeit op in een pleeggezin en veertig jaar 
later lijkt dit nog van weinig belang: hij hee�  een 
dochter, werkt als acteur, hee�  een verhouding 
met een getrouwde vrouw. Een normaal leven, tot 
een vreemde man hem één woord toefl uistert dat 
hem zijn volledige bestaan in vraag doet stellen. 

Nr. 10 is een mysterieuze thriller vol voyeurisme 
en onverwachte wendingen en tegelijkertijd een 
kurkdroge zwarte komedie, op en top Alex Van 
Warmerdam. Meer verklappen dan de titel doet zou 
zonde zijn, want deze heerlijk absurde fi lm is er best 
eentje die je met je eigen ogen ziet. 

2021, duur: 1:42, België, Nederland, regie: Alex 
van Warmerdam, met: 
Tom Dewispelaere, 
e.a. dialogen: Duits, 
Nederlands

Vertoningen: 5/4 
(20u), 18/4 (20u)

In de nabije toekomst hee�  iedereen een robot in 
huis. Ook Jack en Kyra schakelen er eentje in om 
te helpen met de opvoeding van hun dochtertje. 
Yang wordt echt een deel van het gezin, dat ver-
dwaasd achterblij�  wanneer hij het plots begee� . 
Jack wil er alles aan doen om Yang te herstellen, 
maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. 

Video essayist Kogonada brengt na zijn prachtige 
debuut Columbus een doordacht en delicaat 
sciencefictionverhaal over wat het betekent om 
mens te zijn in een wereld waarin mensen meer 
verbonden zijn met technologie dan met elkaar. A
 er 
Yang ging in première op het fi lmfestival van Cannes. 

2022, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: 
Kogonada met: Colin 
Farrell, Jodie Turner-
Smith, Justin H. Min, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 
11/4 (20u)

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 fi lm met een 
topcast, over relaties die onverwacht verschuiven 
en geheimen die langzaam bovenkomen. 

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

Vertoning: 
12/4 (20u)

Er woeker t een virus dat compleet 
geheugenverlies veroorzaakt. De ziekenhuizen 
liggen vol met mensen die plots alles vergeten 
zijn. Voor patiënten die niet worden opgehaald, 
ontwikkelt de overheid een experimenteel 
herstelprogramma De melancholieke veertiger 
Aris schrij�  zich hiervoor in. 

De debuutfilm van Christos Nikou is een heerlijk 
satirische en speelse parel. Een frisse film die 
belangrijke vragen stelt over de betrouwbaarheid 
van ons geheugen, maar ook over de vraag of we 
wel zo uniek zijn als we denken.

2020, duur: 1:31, Griekenland regie: 
Christos Nikou met: Aris Servetalis, e.a.
dialogen: Engels, 
Grieks

Vertoning: 
19/4 (20u)

Engeland, 1961. Kempton Bunton is 
verontwaardigd dat hij kijk- en luistergeld moet 
betalen. Wanneer hij hoort dat de National 
Gallery een immense som belastinggeld betaald 
heeft voor een schilderij van Goya is de maat 
vol. Hij besluit het te stelen en met het losgeld 
tv-licenties gratis maken voor gepensioneerden. 

Een heerlijk warme en schaamteloos ontroerende 
Britse komedie naar het waargebeurde verhaal 
van één van de meest bijzondere kunstroven in 
de geschiedenis. Jim Broadbent schittert als de 
sociaal voelende Bunton naast de al even briljante 
Helen Mirren als zijn knorrige echtgenote.  

2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Roger Michell met: 
Helen Mirren, Jim 
Broadbent, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 24/4 
(16u30)

Met de klas 
naar de fi lm

 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

Alle fi lms 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 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.



De beste 
verjaardag ooit

Paniek 
in het dorp

J E U G D F I L M

West Side Story
The Velvet 
Queen

D O C U M E N TA I R E

New York, jaren ‘50. De Puerto Ricaanse Sharks, 
strijden met de Jets om hun territorium. Wanneer 
Tony, lid van de Jets, en Maria, de zus van de 
leider van de Sharks, verliefd worden op elkaar 
weten ze dat hun liefde gedoemd is. Maar elkaar 
vergeten lukt niet.

Een remake maken van een klassieker houdt 
altijd een risico in, zelfs voor een fi lmgrootheid 
als Steven Spielberg. Maar de fi lmmaker bracht 
een prachtig eerbetoon aan de originele fi lm én 
aan de bekende theatermusical. West Side Story 
staat garant voor een charmante en oerdegelijke 
onderdompeling in de beste fi lmtradities. 

2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: 
Steven Spielberg,
met: Ansel Elgort, 
Rachel Zeigler, e.a. 
dialogen: Engels, 
Spaans

Vertoningen: 10/4 
(16u30), 25/4 (20u)

Dit belooft de allerleukste verjaardag te 
worden voor konijntje. Er zijn cadeautjes, 
worteltaart en een picknick bij het meer. Maar 
dan wordt kleine zusje ziek en moet ze hals-
over-kop naar de dokter. Konijntje is vastbe-
sloten: dit zal zijn verjaardag niet verpesten! 
Koppig gaat hij bij oma aankloppen. Maar die 
woont een eind verderop, en onderweg staan 
de jarige nog allerlei avonturen te wachten…

2020, duur: 1:10, Nederland, regie: Michael 
Ekblad, dialogen: Nederlands

Vertoning: 18/4 (14u30)

Wildlife fotograaf Vincent Munier, neemt 
romanschrijver Sylvain Tesson mee op 
zijn nieuwste missie op de Tibetaanse 
hoogvlakte. Gedurende enkele weken 
verkennen ze de onherbergzame valleien 
op zoek naar één van de meest schuchtere 
dieren op aarde: de sneeuwpanter.

The Velvet Queen is zo veel meer dan een 
natuurfi lm door de poëtische mijmeringen over 
de relatie tussen mens en natuur. Regisseur 
Marie Amiguet weet het verhaal van de queeste 
te vertalen naar oogstrelende beelden. De 
soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maakt 
van de fi lm een hypnotische kijkervaring.

2021, duur: 1:32, 
Frankrijk, regie: 
Marie Amiguet, 
Vincent Munier, 
dialogen: Frans

Vertoning: 
17/4 (16u30)

Het is grote vakantie. Cowboy en Indiaan 
vervelen zich een beetje. Tot ze een oude fi lm 
over piraten zien die hen op ideeën brengt. Ze 
besluiten een boot te bouwen en op avontuur 
te gaan, maar dat gaat niet helemaal volgens 
plan… 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen er een eerste langspeelfi lm en 
na lang wachten is er nu eindelijk het vervolg! De 
fi lm wordt aangevuld met vier andere kortfi lms.

2022, duur: 0:56, België, Frankrijk, 
Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende 
regisseurs, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 10/4 
(14u30), 17/4 (14u30)

2 0 2 2A P R I LSchema

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

Zondag 3 april
16u30 Ali & Ava

Maandag 4 april 
20u Belfast  

Dinsdag 5 april
20u Nr. 10

Zondag 10 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  West Side Story

Maandag 11 april
20u A� er Yang

Dinsdag 12 april 
20u The Power of the Dog

Zondag 17 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  The Velvet Queen

Maandag 18 april
14u30  Paniek in het dorp
16u30  Belfast
20u  Nr. 10

Dinsdag 19 april
20u Apples

Zondag 24 april
16u30 The Duke

Maandag 25 april
20u West Side Story

Dinsdag 26 april
20u Ali & Ava  
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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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! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 4 jaar Vanaf 7 jaar



De beste 
verjaardag ooit

Paniek 
in het dorp

J E U G D F I L M

West Side Story
The Velvet 
Queen

D O C U M E N TA I R E

New York, jaren ‘50. De Puerto Ricaanse Sharks, 
strijden met de Jets om hun territorium. Wanneer 
Tony, lid van de Jets, en Maria, de zus van de 
leider van de Sharks, verliefd worden op elkaar 
weten ze dat hun liefde gedoemd is. Maar elkaar 
vergeten lukt niet.

Een remake maken van een klassieker houdt 
altijd een risico in, zelfs voor een fi lmgrootheid 
als Steven Spielberg. Maar de fi lmmaker bracht 
een prachtig eerbetoon aan de originele fi lm én 
aan de bekende theatermusical. West Side Story 
staat garant voor een charmante en oerdegelijke 
onderdompeling in de beste fi lmtradities. 

2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: 
Steven Spielberg,
met: Ansel Elgort, 
Rachel Zeigler, e.a. 
dialogen: Engels, 
Spaans

Vertoningen: 10/4 
(16u30), 25/4 (20u)

Dit belooft de allerleukste verjaardag te 
worden voor konijntje. Er zijn cadeautjes, 
worteltaart en een picknick bij het meer. Maar 
dan wordt kleine zusje ziek en moet ze hals-
over-kop naar de dokter. Konijntje is vastbe-
sloten: dit zal zijn verjaardag niet verpesten! 
Koppig gaat hij bij oma aankloppen. Maar die 
woont een eind verderop, en onderweg staan 
de jarige nog allerlei avonturen te wachten…

2020, duur: 1:10, Nederland, regie: Michael 
Ekblad, dialogen: Nederlands

Vertoning: 18/4 (14u30)

Wildlife fotograaf Vincent Munier, neemt 
romanschrijver Sylvain Tesson mee op 
zijn nieuwste missie op de Tibetaanse 
hoogvlakte. Gedurende enkele weken 
verkennen ze de onherbergzame valleien 
op zoek naar één van de meest schuchtere 
dieren op aarde: de sneeuwpanter.

The Velvet Queen is zo veel meer dan een 
natuurfi lm door de poëtische mijmeringen over 
de relatie tussen mens en natuur. Regisseur 
Marie Amiguet weet het verhaal van de queeste 
te vertalen naar oogstrelende beelden. De 
soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maakt 
van de fi lm een hypnotische kijkervaring.

2021, duur: 1:32, 
Frankrijk, regie: 
Marie Amiguet, 
Vincent Munier, 
dialogen: Frans

Vertoning: 
17/4 (16u30)

Het is grote vakantie. Cowboy en Indiaan 
vervelen zich een beetje. Tot ze een oude fi lm 
over piraten zien die hen op ideeën brengt. Ze 
besluiten een boot te bouwen en op avontuur 
te gaan, maar dat gaat niet helemaal volgens 
plan… 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen er een eerste langspeelfi lm en 
na lang wachten is er nu eindelijk het vervolg! De 
fi lm wordt aangevuld met vier andere kortfi lms.

2022, duur: 0:56, België, Frankrijk, 
Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende 
regisseurs, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 10/4 
(14u30), 17/4 (14u30)

2 0 2 2A P R I LSchema

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

Zondag 3 april
16u30 Ali & Ava

Maandag 4 april 
20u Belfast  

Dinsdag 5 april
20u Nr. 10

Zondag 10 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  West Side Story

Maandag 11 april
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Dinsdag 12 april 
20u The Power of the Dog

Zondag 17 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  The Velvet Queen

Maandag 18 april
14u30  Paniek in het dorp
16u30  Belfast
20u  Nr. 10

Dinsdag 19 april
20u Apples

Zondag 24 april
16u30 The Duke

Maandag 25 april
20u West Side Story

Dinsdag 26 april
20u Ali & Ava  
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1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
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De beste 
verjaardag ooit

Paniek 
in het dorp

J E U G D F I L M

West Side Story
The Velvet 
Queen

D O C U M E N TA I R E

New York, jaren ‘50. De Puerto Ricaanse Sharks, 
strijden met de Jets om hun territorium. Wanneer 
Tony, lid van de Jets, en Maria, de zus van de 
leider van de Sharks, verliefd worden op elkaar 
weten ze dat hun liefde gedoemd is. Maar elkaar 
vergeten lukt niet.

Een remake maken van een klassieker houdt 
altijd een risico in, zelfs voor een fi lmgrootheid 
als Steven Spielberg. Maar de fi lmmaker bracht 
een prachtig eerbetoon aan de originele fi lm én 
aan de bekende theatermusical. West Side Story 
staat garant voor een charmante en oerdegelijke 
onderdompeling in de beste fi lmtradities. 

2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: 
Steven Spielberg,
met: Ansel Elgort, 
Rachel Zeigler, e.a. 
dialogen: Engels, 
Spaans

Vertoningen: 10/4 
(16u30), 25/4 (20u)

Dit belooft de allerleukste verjaardag te 
worden voor konijntje. Er zijn cadeautjes, 
worteltaart en een picknick bij het meer. Maar 
dan wordt kleine zusje ziek en moet ze hals-
over-kop naar de dokter. Konijntje is vastbe-
sloten: dit zal zijn verjaardag niet verpesten! 
Koppig gaat hij bij oma aankloppen. Maar die 
woont een eind verderop, en onderweg staan 
de jarige nog allerlei avonturen te wachten…

2020, duur: 1:10, Nederland, regie: Michael 
Ekblad, dialogen: Nederlands

Vertoning: 18/4 (14u30)

Wildlife fotograaf Vincent Munier, neemt 
romanschrijver Sylvain Tesson mee op 
zijn nieuwste missie op de Tibetaanse 
hoogvlakte. Gedurende enkele weken 
verkennen ze de onherbergzame valleien 
op zoek naar één van de meest schuchtere 
dieren op aarde: de sneeuwpanter.

The Velvet Queen is zo veel meer dan een 
natuurfi lm door de poëtische mijmeringen over 
de relatie tussen mens en natuur. Regisseur 
Marie Amiguet weet het verhaal van de queeste 
te vertalen naar oogstrelende beelden. De 
soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maakt 
van de fi lm een hypnotische kijkervaring.

2021, duur: 1:32, 
Frankrijk, regie: 
Marie Amiguet, 
Vincent Munier, 
dialogen: Frans

Vertoning: 
17/4 (16u30)

Het is grote vakantie. Cowboy en Indiaan 
vervelen zich een beetje. Tot ze een oude fi lm 
over piraten zien die hen op ideeën brengt. Ze 
besluiten een boot te bouwen en op avontuur 
te gaan, maar dat gaat niet helemaal volgens 
plan… 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen er een eerste langspeelfi lm en 
na lang wachten is er nu eindelijk het vervolg! De 
fi lm wordt aangevuld met vier andere kortfi lms.

2022, duur: 0:56, België, Frankrijk, 
Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende 
regisseurs, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 10/4 
(14u30), 17/4 (14u30)

2 0 2 2A P R I LSchema

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

Zondag 3 april
16u30 Ali & Ava

Maandag 4 april 
20u Belfast  

Dinsdag 5 april
20u Nr. 10

Zondag 10 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  West Side Story

Maandag 11 april
20u A� er Yang

Dinsdag 12 april 
20u The Power of the Dog

Zondag 17 april
14u30  De beste verjaardag ooit
16u30  The Velvet Queen

Maandag 18 april
14u30  Paniek in het dorp
16u30  Belfast
20u  Nr. 10

Dinsdag 19 april
20u Apples

Zondag 24 april
16u30 The Duke

Maandag 25 april
20u West Side Story

Dinsdag 26 april
20u Ali & Ava  
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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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