
New Pigs 
On The Block

J E U G D F I L M

The Velvet 
Queen Ennio

De geur 
van worteltjes

D O C U M E N TA I R E

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: 
6/6 (20u)

Varkens Luc, Mia en Anja behoren tot een 
sociaal project waarbij ze voedselrestjes van 
restaurants en winkels uit de buurt wegwerken 
en warmte en vriendschap krijgen van de 
buurtbewoners. Maar hun vredige bestaan 
wordt steeds vaker verstoord, de sfeer 
tussen de varkens wordt grimmiger en hun 
vertrouwen in de mens ebt steeds meer weg.

Fotograaf en filmmaker Jimmy Kets (OdysSea) 
richt zijn camera op drie varkens in deze tedere 
en toch confronterende fi lm, die op ongeziene 
wijze de ambigue relatie belicht tussen mens en 
dier. De camera brengt ons op ooghoogte van de 
varkens waardoor we ondergedompeld worden 
in hun leefwereld en van daaruit met een nieuwe 
blik kunnen kijken naar 
onszelf als mens. 

2022, duur: 1:06, 
België, regie: Jimmy Kets

Vertoning: 19/6 met 
inleiding door Lore Praet 
(16u30)

Konijn en Eekhoorn zijn buren, maar bovenal 
ook de bovenste beste vrienden. Het zijn 
lekkerbekken en levensgenieters. Maar door 
een verschil in smaak krijgen ze ruzie. Op een 
nacht neemt Eekhoorn zijn koff ers en verhuist, 
maar hij laat zich vangen door een vos…

De fi lm wordt gevolgd door drie korte animatiefi lms: 
- Wortelconfi tuur 
- De Reuzewortel  
- De kleine egel 

2021, duur: 0:45, België, Frankrijk,
regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin, 
Anne Viel, Pascale Hecquet, Marjorie Caup,
dialogen: geen

Vertoning: 
5/6 (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

Zondag 5 juni
14u30  De geur van worteltjes
16u30  El buen patrón  

Maandag 6 juni 
20u The Velvet Queen

Dinsdag 7 juni 
20u The Northman

Zondag 12 juni
16u30  Ennio  

Maandag 13 juni
20u El buen patrón

Dinsdag 14 juni
20u Crimes Of The Future

Zaterdag 18 juni
20u  True Mothers

Zondag 19 juni
14u30  Belle
16u30  New Pigs On The Block

Maandag 20 juni
20u The Northman  

Dinsdag 21 juni
20u Il buco  
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Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 8

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

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.

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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Vanaf 4 jaar

De iconische muziek van fi lms als The Good, 
the Bad, and the Ugly, Once Upon a Time In 
The West en The Mission is slechts een klein 
deel van de enorme culturele erfenis van 
Italiaans componist Ennio Morricone. Hoewel 
hij klassiek geschoold was, werd zijn talent 
gaandeweg door steeds meer regisseurs 
ontdekt, met onvergetelijke scores tot gevolg. 

In deze documentaire worden interviews 
met Morricone zelf rijkelijk aangevuld met 
archiefbeelden en herinneringen van collega’s 
en filmmakers als Clint Eastwood, Quentin 
Tarantino, Bruce Springsteen en Hans Zimmer. 
Een uitzonderlijke kijk in het leven en werk 
van de grootmeester én in het hoofd van een 
muzikaal genie.

2021, duur: 2:36, 
België, Italië, regie: 
Giuseppe Tornatore,
dialogen: Italiaans, 
Engels, Frans

Vertoning:
12/6 (16u30)

E nnioE nnio

A FILM BY ACADEMY AWARD® WINNING DIRECTOR

Giuseppe Tornatore

THE STORY OF Ennio Morricone THE legendary 
awardwinning  fi lm composer

WITH AO CLINT EASTWOOD - QUENTIN TARANTINO - HANS ZIMMER - OLIVER STONE - BRUCE SPRINGSTEEN
WRITTEN AND DIRECTED BY GIUSEPPE TORNATORE PRODUCED BY GABRIELE COSTA  GIANNI RUSSO  PETER DE MAEGD  SAN FU MALTHA  WONG KAR WAI PRODUCTION COMPANY PIANO B PRODUZIONI 

CO-PRODUCTION COMPANIES POTEMKINO  TERRAS  GAGA & BLOSSOMS ISLAND PICTURES CO-PRODUCED BY TOM YODA - GAGA & TOM HAMEEUW - POTEMKINO DISTRIBUTION BENELUX PERISCOOP FILM

PERISCOOPFILM.NL/ENNIO

2 0 2 2J U N I

cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt



Crimes 
Of The Future

The Northman

Belle

Il buco

Special Jury Prize

bucoil
a film by 
Michelangelo  Frammartino
the director of Le quattro volte

WHERE NATURE, THE UNIVERSE, AND HUMANS CONVERGE…
A MYSTICAL CINEMATIC EXPERIENCE

 Bong Joon-Ho

a DOPPIO NODO DOUBLE BIND production with RAI CINEMA in coproduction with ESSENTIAL FILMS, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION with ARTE FRANCE CINEMA and ZDF in collaboration with ARTE
written by GIOVANNA GIULIANI and MICHELANGELO FRAMMARTINO directed by MICHELANGELO FRAMMARTINO 

with NICOLA LANZA, ANTONIO LANZA, LEONARDO LAROCCA and CLAUDIA CANDUSSO, PAOLO COSSI, MILA COSTI, CARLOS JOSE CRESPO, JACOPO ELIA, FEDERICO GREGORETTI
GIOVANBATTISTA SAURO, ANGELO SPADARO, ENRICO TROISI, DENISE TROMBIN, LUCA VINAI, LEONARDO ZACCARO

produced by MARCO SERRECCHIA, MICHELANGELO FRAMMARTINO, PHILIPPE BOBER executive producers RAHA SHIRAZI, MARINA PERALES MARHUENDA, CLEMENS KÖSTLIN
director of photography RENATO BERTA editor BENNI ATRIA direct sound SIMONE PAOLO OLIVERO, PAOLO BENVENUTI 
sound mix ANSGAR FRERICH, MARCO SAITTA production designer GILIANO CARLI costume designer STEFANIA GRILLI

supported by RAI CINEMA, COUNCIL OF EUROPE - EURIMAGES, ARTE FRANCE, ZDF, DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO - MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CALABRIA E FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, 
AIDE AUX CINEMAS DU MONDE (CNC - INSTITUT FRANÇAIS), REGIONE LAZIO – FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO, CINEREACH, FONDO BILATERALE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA COPRODUZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE ITALO-FRANCESI 

with the collaboration of COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS), ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO and SSI

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 profi el aanmaakt in de virtuele wereld ‘U’ kan ze zijn 
wie ze echt wil zijn: Belle. Haar alter ego is een enorm succes, maar dan 
loopt ze er een angstaanjagend beest tegen het lijf.

Na het Oscargenomineerde Mirai komt regisseur Mamoru Hosoda met 
Belle waarin hij opnieuw speelt met een bijzondere wereld naast de realiteit. 
In een oogverblindende animatiestijl, met heel wat knipogen naar de Disney 
klassieker Belle en het Beest, brengt Hosoda een opmerkelijk verhaal over 
familie, vriendschap en de impact van technologie op ons leven.

2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru Hosoda, dialogen: Japans

Vertoning: 19/6 (14u30)

In een dystopische toekomst evolueert 
DNA zodanig dat het zich steeds meer kan 
aanpassen aan zijn omgeving. Kunstenaar 
Saul Tenser gebruikt deze evolutie om nieuwe, 
onbekende organen te groeien in zijn lichaam. 
Samen met zijn partner Caprice verwijdert hij 
deze tijdens schokkende performances.

Met deze sci-fi body-horror keert regisseur 
David Cronenberg eindelijk terug naar zijn eerste 
liefde: provocerende fi lm die vragen stelt rond de 
identiteit in een veranderende technologische 
samenleving. Naast Cronenbergs habitué Viggo 
Mortensen spelen Léa Seydoux en Kristen Stewart 
de hoofdrollen.

2022, duur: 1:47, Canada, 
Frankrijk, regie: 
David Cronenberg
met: Kristen Stewart, 
Léa Seydoux, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 14/6 (20u)

De jonge Viking prins Amleth is getuige 
van de brutale moord op zijn vader door 
zijn oom Fjölnir. Overmand door verdriet 
en woede vlucht hij terwijl hij de woorden 
uitspreekt die hij als een mantra zal blijven 
herhalen terwijl hij opgroeit zint hij op 
wraak. 25 jaar later is de woede nog niet 
gaan liggen en begint Amleth aan zijn 
queeste. 

Visionair regisseur Robert Eggers (The 
Lighthouse) creëert een uniek, radicaal en 
subliem geweldvisioen dat je genadeloos 
onderdompelt in de 9de-eeuwse Noorse 
wereld waarin magie, bloedvergieten en 
goden realiteit zijn. Een episch spektakel dat 
alle andere Viking fi lms doet verbleken. 

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten,
regie: Robert Eggers, met: Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, 
Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, e.a.
dialogen: Engels, Oud-Noors

Vertoningen: 
7/6 (20u), 20/6 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave (20u)

Italië, 1961. Een groepje jonge avonturiers 
in Calabrië hee�  als missie Europa’s diepste 
grot verkennen, de Abisso di Bifurto. Deze 
gedurfde onderneming gaat onopgemerkt 
voorbij aan de dorpsbewoners, maar niet aan 
de oude herder van het Pollino plateau. Zijn 
leven raakt verweven met het avontuur. 

Elf jaar na Le quattro volte komt Michelangelo 
Frammartino eindelijk met zijn derde langspeler. 
Il buco is een poëtische film met oog voor het 
contrast tussen de ongerepte natuur en menselijke 
ondernemingsdrang en voor de transitie van 
landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. De fi lm won 
de Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.

2021, duur: 
1:33, Italië, regie: 
Michelangelo 
Frammartino, met: 
Paolo Cossi, Jacopo 
Elia, e.a. dialogen: 
Italiaans

Vertoning:  
21/6 (20u)

Japans Filmweekend

 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 samen-
leving 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 f ilm. 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

De Japanse Tuin in Hasselt blaast dit jaar dertig kaarsjes uit en organiseert in de lente en 
zomer een heleboel feestelijke activiteiten onder de kerselaren. Naast heerlijke sushi 
maken Japanners ook steengoede cinema. Daarvoor ben je in Cinema ZED Hasselt aan het 
juiste adres. Samen met de Japanse Tuin zetten we op 18 en 19 juni een Japans fi lmweekend 
voor jong en oud op poten. Reis naar het verre Japan vanop je zachte fi lmstoel!

True Mothers 
Satoko en haar echtgenoot leiden een gelukkig leven. Het enige wat 
mist is een kindje. Omdat Satoko niet zwanger kan worden, besluiten 
ze het jongetje Asato te adopteren. Jaren later belt een onbekende 
vrouw hen plots op die beweert Asato’s biologische moeder te zijn. 
Maar is dat wel zo? En waarom zoekt ze nu ineens contact? Satoko 
gaat de confrontatie met haar aan.

Een melancholische en diep menselijke film met de herkenbare 
krachtige stijl van gevierd Japans regisseur Naomi Kawase (An, 
Radiance). Een visuele parel die je langzaam naar de keel grijpt, naar 
een roman van Mizuki Tsujimura. True Mothers maakte deel uit van de 
offi  ciële selectie van het Filmfestival van Cannes 2020.

2020, duur: 2:20, Japan, regie: Naomi Kawase, met: Arata Iura, 
Hiromi Nagasaku, e.a. dialogen: Japans

Vertoning: 18/6 (20u)

El buen patrón

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote 
druk: zijn bedrijf maakt kans op een lokale 
prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar 
zijn perfecte plaatje wordt bedreigd door 
een ontslagen werknemer, een depressieve 
opzichter, en een verliefde stagiaire. Hij zet 
alles op alles om de prijs binnen te halen. 

El Buen Patrón toont op komische wijze de 
onbalans tussen werkgever en werknemer. Een 
scherpe fi lm met een knipoog naar de stijl van 
de gebroeders Coen. Javier Bardem schittert als 
excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit 
met het privéleven van zijn medewerkers. 

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando 
León de Aranoa, met: 
Javier Bardem, Manolo 
Solo, e.a. dialogen: 
Spaans

Vertoningen: 5/6 
(16u30), 13/6 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Cinema ZED dat is cinema van 
de bovenste plank, drie dagen 
per week in het centrum van 
Hasselt. Op zondag, maandag 
en dinsdag kan je steeds bij ons 
terecht voor fi lmvoorstellingen in 
De Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente fi lms, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfi lm. Geregeld worden fi lms 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

FI L M  FES T  G EN T  O N  TO U R



Crimes 
Of The Future

The Northman

Belle

Il buco

Special Jury Prize

bucoil
a film by 
Michelangelo  Frammartino
the director of Le quattro volte

WHERE NATURE, THE UNIVERSE, AND HUMANS CONVERGE…
A MYSTICAL CINEMATIC EXPERIENCE

 Bong Joon-Ho

a DOPPIO NODO DOUBLE BIND production with RAI CINEMA in coproduction with ESSENTIAL FILMS, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION with ARTE FRANCE CINEMA and ZDF in collaboration with ARTE
written by GIOVANNA GIULIANI and MICHELANGELO FRAMMARTINO directed by MICHELANGELO FRAMMARTINO 

with NICOLA LANZA, ANTONIO LANZA, LEONARDO LAROCCA and CLAUDIA CANDUSSO, PAOLO COSSI, MILA COSTI, CARLOS JOSE CRESPO, JACOPO ELIA, FEDERICO GREGORETTI
GIOVANBATTISTA SAURO, ANGELO SPADARO, ENRICO TROISI, DENISE TROMBIN, LUCA VINAI, LEONARDO ZACCARO

produced by MARCO SERRECCHIA, MICHELANGELO FRAMMARTINO, PHILIPPE BOBER executive producers RAHA SHIRAZI, MARINA PERALES MARHUENDA, CLEMENS KÖSTLIN
director of photography RENATO BERTA editor BENNI ATRIA direct sound SIMONE PAOLO OLIVERO, PAOLO BENVENUTI 
sound mix ANSGAR FRERICH, MARCO SAITTA production designer GILIANO CARLI costume designer STEFANIA GRILLI

supported by RAI CINEMA, COUNCIL OF EUROPE - EURIMAGES, ARTE FRANCE, ZDF, DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO - MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CALABRIA E FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, 
AIDE AUX CINEMAS DU MONDE (CNC - INSTITUT FRANÇAIS), REGIONE LAZIO – FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO, CINEREACH, FONDO BILATERALE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA COPRODUZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE ITALO-FRANCESI 

with the collaboration of COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS), ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO and SSI

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 profi el aanmaakt in de virtuele wereld ‘U’ kan ze zijn 
wie ze echt wil zijn: Belle. Haar alter ego is een enorm succes, maar dan 
loopt ze er een angstaanjagend beest tegen het lijf.

Na het Oscargenomineerde Mirai komt regisseur Mamoru Hosoda met 
Belle waarin hij opnieuw speelt met een bijzondere wereld naast de realiteit. 
In een oogverblindende animatiestijl, met heel wat knipogen naar de Disney 
klassieker Belle en het Beest, brengt Hosoda een opmerkelijk verhaal over 
familie, vriendschap en de impact van technologie op ons leven.

2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru Hosoda, dialogen: Japans

Vertoning: 19/6 (14u30)

In een dystopische toekomst evolueert 
DNA zodanig dat het zich steeds meer kan 
aanpassen aan zijn omgeving. Kunstenaar 
Saul Tenser gebruikt deze evolutie om nieuwe, 
onbekende organen te groeien in zijn lichaam. 
Samen met zijn partner Caprice verwijdert hij 
deze tijdens schokkende performances.

Met deze sci-fi body-horror keert regisseur 
David Cronenberg eindelijk terug naar zijn eerste 
liefde: provocerende fi lm die vragen stelt rond de 
identiteit in een veranderende technologische 
samenleving. Naast Cronenbergs habitué Viggo 
Mortensen spelen Léa Seydoux en Kristen Stewart 
de hoofdrollen.

2022, duur: 1:47, Canada, 
Frankrijk, regie: 
David Cronenberg
met: Kristen Stewart, 
Léa Seydoux, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 14/6 (20u)

De jonge Viking prins Amleth is getuige 
van de brutale moord op zijn vader door 
zijn oom Fjölnir. Overmand door verdriet 
en woede vlucht hij terwijl hij de woorden 
uitspreekt die hij als een mantra zal blijven 
herhalen terwijl hij opgroeit zint hij op 
wraak. 25 jaar later is de woede nog niet 
gaan liggen en begint Amleth aan zijn 
queeste. 

Visionair regisseur Robert Eggers (The 
Lighthouse) creëert een uniek, radicaal en 
subliem geweldvisioen dat je genadeloos 
onderdompelt in de 9de-eeuwse Noorse 
wereld waarin magie, bloedvergieten en 
goden realiteit zijn. Een episch spektakel dat 
alle andere Viking fi lms doet verbleken. 

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten,
regie: Robert Eggers, met: Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, 
Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, e.a.
dialogen: Engels, Oud-Noors

Vertoningen: 
7/6 (20u), 20/6 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave (20u)

Italië, 1961. Een groepje jonge avonturiers 
in Calabrië hee�  als missie Europa’s diepste 
grot verkennen, de Abisso di Bifurto. Deze 
gedurfde onderneming gaat onopgemerkt 
voorbij aan de dorpsbewoners, maar niet aan 
de oude herder van het Pollino plateau. Zijn 
leven raakt verweven met het avontuur. 

Elf jaar na Le quattro volte komt Michelangelo 
Frammartino eindelijk met zijn derde langspeler. 
Il buco is een poëtische film met oog voor het 
contrast tussen de ongerepte natuur en menselijke 
ondernemingsdrang en voor de transitie van 
landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. De fi lm won 
de Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.

2021, duur: 
1:33, Italië, regie: 
Michelangelo 
Frammartino, met: 
Paolo Cossi, Jacopo 
Elia, e.a. dialogen: 
Italiaans

Vertoning:  
21/6 (20u)

Japans Filmweekend

 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 samen-
leving 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 f ilm. 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

De Japanse Tuin in Hasselt blaast dit jaar dertig kaarsjes uit en organiseert in de lente en 
zomer een heleboel feestelijke activiteiten onder de kerselaren. Naast heerlijke sushi 
maken Japanners ook steengoede cinema. Daarvoor ben je in Cinema ZED Hasselt aan het 
juiste adres. Samen met de Japanse Tuin zetten we op 18 en 19 juni een Japans fi lmweekend 
voor jong en oud op poten. Reis naar het verre Japan vanop je zachte fi lmstoel!

True Mothers 
Satoko en haar echtgenoot leiden een gelukkig leven. Het enige wat 
mist is een kindje. Omdat Satoko niet zwanger kan worden, besluiten 
ze het jongetje Asato te adopteren. Jaren later belt een onbekende 
vrouw hen plots op die beweert Asato’s biologische moeder te zijn. 
Maar is dat wel zo? En waarom zoekt ze nu ineens contact? Satoko 
gaat de confrontatie met haar aan.

Een melancholische en diep menselijke film met de herkenbare 
krachtige stijl van gevierd Japans regisseur Naomi Kawase (An, 
Radiance). Een visuele parel die je langzaam naar de keel grijpt, naar 
een roman van Mizuki Tsujimura. True Mothers maakte deel uit van de 
offi  ciële selectie van het Filmfestival van Cannes 2020.

2020, duur: 2:20, Japan, regie: Naomi Kawase, met: Arata Iura, 
Hiromi Nagasaku, e.a. dialogen: Japans

Vertoning: 18/6 (20u)

El buen patrón

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote 
druk: zijn bedrijf maakt kans op een lokale 
prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar 
zijn perfecte plaatje wordt bedreigd door 
een ontslagen werknemer, een depressieve 
opzichter, en een verliefde stagiaire. Hij zet 
alles op alles om de prijs binnen te halen. 

El Buen Patrón toont op komische wijze de 
onbalans tussen werkgever en werknemer. Een 
scherpe fi lm met een knipoog naar de stijl van 
de gebroeders Coen. Javier Bardem schittert als 
excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit 
met het privéleven van zijn medewerkers. 

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando 
León de Aranoa, met: 
Javier Bardem, Manolo 
Solo, e.a. dialogen: 
Spaans

Vertoningen: 5/6 
(16u30), 13/6 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Cinema ZED dat is cinema van 
de bovenste plank, drie dagen 
per week in het centrum van 
Hasselt. Op zondag, maandag 
en dinsdag kan je steeds bij ons 
terecht voor fi lmvoorstellingen in 
De Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente fi lms, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfi lm. Geregeld worden fi lms 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

FI L M  FES T  G EN T  O N  TO U R



Crimes 
Of The Future

The Northman

Belle

Il buco

Special Jury Prize

bucoil
a film by 
Michelangelo  Frammartino
the director of Le quattro volte

WHERE NATURE, THE UNIVERSE, AND HUMANS CONVERGE…
A MYSTICAL CINEMATIC EXPERIENCE

 Bong Joon-Ho

a DOPPIO NODO DOUBLE BIND production with RAI CINEMA in coproduction with ESSENTIAL FILMS, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION with ARTE FRANCE CINEMA and ZDF in collaboration with ARTE
written by GIOVANNA GIULIANI and MICHELANGELO FRAMMARTINO directed by MICHELANGELO FRAMMARTINO 

with NICOLA LANZA, ANTONIO LANZA, LEONARDO LAROCCA and CLAUDIA CANDUSSO, PAOLO COSSI, MILA COSTI, CARLOS JOSE CRESPO, JACOPO ELIA, FEDERICO GREGORETTI
GIOVANBATTISTA SAURO, ANGELO SPADARO, ENRICO TROISI, DENISE TROMBIN, LUCA VINAI, LEONARDO ZACCARO

produced by MARCO SERRECCHIA, MICHELANGELO FRAMMARTINO, PHILIPPE BOBER executive producers RAHA SHIRAZI, MARINA PERALES MARHUENDA, CLEMENS KÖSTLIN
director of photography RENATO BERTA editor BENNI ATRIA direct sound SIMONE PAOLO OLIVERO, PAOLO BENVENUTI 
sound mix ANSGAR FRERICH, MARCO SAITTA production designer GILIANO CARLI costume designer STEFANIA GRILLI

supported by RAI CINEMA, COUNCIL OF EUROPE - EURIMAGES, ARTE FRANCE, ZDF, DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO - MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CALABRIA E FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, 
AIDE AUX CINEMAS DU MONDE (CNC - INSTITUT FRANÇAIS), REGIONE LAZIO – FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO, CINEREACH, FONDO BILATERALE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA COPRODUZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE ITALO-FRANCESI 

with the collaboration of COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS), ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO and SSI

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 profi el aanmaakt in de virtuele wereld ‘U’ kan ze zijn 
wie ze echt wil zijn: Belle. Haar alter ego is een enorm succes, maar dan 
loopt ze er een angstaanjagend beest tegen het lijf.

Na het Oscargenomineerde Mirai komt regisseur Mamoru Hosoda met 
Belle waarin hij opnieuw speelt met een bijzondere wereld naast de realiteit. 
In een oogverblindende animatiestijl, met heel wat knipogen naar de Disney 
klassieker Belle en het Beest, brengt Hosoda een opmerkelijk verhaal over 
familie, vriendschap en de impact van technologie op ons leven.

2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru Hosoda, dialogen: Japans

Vertoning: 19/6 (14u30)

In een dystopische toekomst evolueert 
DNA zodanig dat het zich steeds meer kan 
aanpassen aan zijn omgeving. Kunstenaar 
Saul Tenser gebruikt deze evolutie om nieuwe, 
onbekende organen te groeien in zijn lichaam. 
Samen met zijn partner Caprice verwijdert hij 
deze tijdens schokkende performances.

Met deze sci-fi body-horror keert regisseur 
David Cronenberg eindelijk terug naar zijn eerste 
liefde: provocerende fi lm die vragen stelt rond de 
identiteit in een veranderende technologische 
samenleving. Naast Cronenbergs habitué Viggo 
Mortensen spelen Léa Seydoux en Kristen Stewart 
de hoofdrollen.

2022, duur: 1:47, Canada, 
Frankrijk, regie: 
David Cronenberg
met: Kristen Stewart, 
Léa Seydoux, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 14/6 (20u)

De jonge Viking prins Amleth is getuige 
van de brutale moord op zijn vader door 
zijn oom Fjölnir. Overmand door verdriet 
en woede vlucht hij terwijl hij de woorden 
uitspreekt die hij als een mantra zal blijven 
herhalen terwijl hij opgroeit zint hij op 
wraak. 25 jaar later is de woede nog niet 
gaan liggen en begint Amleth aan zijn 
queeste. 

Visionair regisseur Robert Eggers (The 
Lighthouse) creëert een uniek, radicaal en 
subliem geweldvisioen dat je genadeloos 
onderdompelt in de 9de-eeuwse Noorse 
wereld waarin magie, bloedvergieten en 
goden realiteit zijn. Een episch spektakel dat 
alle andere Viking fi lms doet verbleken. 

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten,
regie: Robert Eggers, met: Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, 
Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, e.a.
dialogen: Engels, Oud-Noors

Vertoningen: 
7/6 (20u), 20/6 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave (20u)

Italië, 1961. Een groepje jonge avonturiers 
in Calabrië hee�  als missie Europa’s diepste 
grot verkennen, de Abisso di Bifurto. Deze 
gedurfde onderneming gaat onopgemerkt 
voorbij aan de dorpsbewoners, maar niet aan 
de oude herder van het Pollino plateau. Zijn 
leven raakt verweven met het avontuur. 

Elf jaar na Le quattro volte komt Michelangelo 
Frammartino eindelijk met zijn derde langspeler. 
Il buco is een poëtische film met oog voor het 
contrast tussen de ongerepte natuur en menselijke 
ondernemingsdrang en voor de transitie van 
landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. De fi lm won 
de Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.

2021, duur: 
1:33, Italië, regie: 
Michelangelo 
Frammartino, met: 
Paolo Cossi, Jacopo 
Elia, e.a. dialogen: 
Italiaans

Vertoning:  
21/6 (20u)

Japans Filmweekend

 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 samen-
leving 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 f ilm. 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

De Japanse Tuin in Hasselt blaast dit jaar dertig kaarsjes uit en organiseert in de lente en 
zomer een heleboel feestelijke activiteiten onder de kerselaren. Naast heerlijke sushi 
maken Japanners ook steengoede cinema. Daarvoor ben je in Cinema ZED Hasselt aan het 
juiste adres. Samen met de Japanse Tuin zetten we op 18 en 19 juni een Japans fi lmweekend 
voor jong en oud op poten. Reis naar het verre Japan vanop je zachte fi lmstoel!

True Mothers 
Satoko en haar echtgenoot leiden een gelukkig leven. Het enige wat 
mist is een kindje. Omdat Satoko niet zwanger kan worden, besluiten 
ze het jongetje Asato te adopteren. Jaren later belt een onbekende 
vrouw hen plots op die beweert Asato’s biologische moeder te zijn. 
Maar is dat wel zo? En waarom zoekt ze nu ineens contact? Satoko 
gaat de confrontatie met haar aan.

Een melancholische en diep menselijke film met de herkenbare 
krachtige stijl van gevierd Japans regisseur Naomi Kawase (An, 
Radiance). Een visuele parel die je langzaam naar de keel grijpt, naar 
een roman van Mizuki Tsujimura. True Mothers maakte deel uit van de 
offi  ciële selectie van het Filmfestival van Cannes 2020.

2020, duur: 2:20, Japan, regie: Naomi Kawase, met: Arata Iura, 
Hiromi Nagasaku, e.a. dialogen: Japans

Vertoning: 18/6 (20u)

El buen patrón

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote 
druk: zijn bedrijf maakt kans op een lokale 
prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar 
zijn perfecte plaatje wordt bedreigd door 
een ontslagen werknemer, een depressieve 
opzichter, en een verliefde stagiaire. Hij zet 
alles op alles om de prijs binnen te halen. 

El Buen Patrón toont op komische wijze de 
onbalans tussen werkgever en werknemer. Een 
scherpe fi lm met een knipoog naar de stijl van 
de gebroeders Coen. Javier Bardem schittert als 
excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit 
met het privéleven van zijn medewerkers. 

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando 
León de Aranoa, met: 
Javier Bardem, Manolo 
Solo, e.a. dialogen: 
Spaans

Vertoningen: 5/6 
(16u30), 13/6 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Cinema ZED dat is cinema van 
de bovenste plank, drie dagen 
per week in het centrum van 
Hasselt. Op zondag, maandag 
en dinsdag kan je steeds bij ons 
terecht voor fi lmvoorstellingen in 
De Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente fi lms, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfi lm. Geregeld worden fi lms 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

FI L M  FES T  G EN T  O N  TO U R
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Of The Future

The Northman

Belle

Il buco

Special Jury Prize

bucoil
a film by 
Michelangelo  Frammartino
the director of Le quattro volte

WHERE NATURE, THE UNIVERSE, AND HUMANS CONVERGE…
A MYSTICAL CINEMATIC EXPERIENCE

 Bong Joon-Ho

a DOPPIO NODO DOUBLE BIND production with RAI CINEMA in coproduction with ESSENTIAL FILMS, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION with ARTE FRANCE CINEMA and ZDF in collaboration with ARTE
written by GIOVANNA GIULIANI and MICHELANGELO FRAMMARTINO directed by MICHELANGELO FRAMMARTINO 

with NICOLA LANZA, ANTONIO LANZA, LEONARDO LAROCCA and CLAUDIA CANDUSSO, PAOLO COSSI, MILA COSTI, CARLOS JOSE CRESPO, JACOPO ELIA, FEDERICO GREGORETTI
GIOVANBATTISTA SAURO, ANGELO SPADARO, ENRICO TROISI, DENISE TROMBIN, LUCA VINAI, LEONARDO ZACCARO

produced by MARCO SERRECCHIA, MICHELANGELO FRAMMARTINO, PHILIPPE BOBER executive producers RAHA SHIRAZI, MARINA PERALES MARHUENDA, CLEMENS KÖSTLIN
director of photography RENATO BERTA editor BENNI ATRIA direct sound SIMONE PAOLO OLIVERO, PAOLO BENVENUTI 
sound mix ANSGAR FRERICH, MARCO SAITTA production designer GILIANO CARLI costume designer STEFANIA GRILLI

supported by RAI CINEMA, COUNCIL OF EUROPE - EURIMAGES, ARTE FRANCE, ZDF, DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO - MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CALABRIA E FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG, 
AIDE AUX CINEMAS DU MONDE (CNC - INSTITUT FRANÇAIS), REGIONE LAZIO – FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO, CINEREACH, FONDO BILATERALE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA COPRODUZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE ITALO-FRANCESI 

with the collaboration of COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI (CS), ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO and SSI

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 profi el aanmaakt in de virtuele wereld ‘U’ kan ze zijn 
wie ze echt wil zijn: Belle. Haar alter ego is een enorm succes, maar dan 
loopt ze er een angstaanjagend beest tegen het lijf.

Na het Oscargenomineerde Mirai komt regisseur Mamoru Hosoda met 
Belle waarin hij opnieuw speelt met een bijzondere wereld naast de realiteit. 
In een oogverblindende animatiestijl, met heel wat knipogen naar de Disney 
klassieker Belle en het Beest, brengt Hosoda een opmerkelijk verhaal over 
familie, vriendschap en de impact van technologie op ons leven.

2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru Hosoda, dialogen: Japans

Vertoning: 19/6 (14u30)

In een dystopische toekomst evolueert 
DNA zodanig dat het zich steeds meer kan 
aanpassen aan zijn omgeving. Kunstenaar 
Saul Tenser gebruikt deze evolutie om nieuwe, 
onbekende organen te groeien in zijn lichaam. 
Samen met zijn partner Caprice verwijdert hij 
deze tijdens schokkende performances.

Met deze sci-fi body-horror keert regisseur 
David Cronenberg eindelijk terug naar zijn eerste 
liefde: provocerende fi lm die vragen stelt rond de 
identiteit in een veranderende technologische 
samenleving. Naast Cronenbergs habitué Viggo 
Mortensen spelen Léa Seydoux en Kristen Stewart 
de hoofdrollen.

2022, duur: 1:47, Canada, 
Frankrijk, regie: 
David Cronenberg
met: Kristen Stewart, 
Léa Seydoux, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 14/6 (20u)

De jonge Viking prins Amleth is getuige 
van de brutale moord op zijn vader door 
zijn oom Fjölnir. Overmand door verdriet 
en woede vlucht hij terwijl hij de woorden 
uitspreekt die hij als een mantra zal blijven 
herhalen terwijl hij opgroeit zint hij op 
wraak. 25 jaar later is de woede nog niet 
gaan liggen en begint Amleth aan zijn 
queeste. 

Visionair regisseur Robert Eggers (The 
Lighthouse) creëert een uniek, radicaal en 
subliem geweldvisioen dat je genadeloos 
onderdompelt in de 9de-eeuwse Noorse 
wereld waarin magie, bloedvergieten en 
goden realiteit zijn. Een episch spektakel dat 
alle andere Viking fi lms doet verbleken. 

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten,
regie: Robert Eggers, met: Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, 
Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, e.a.
dialogen: Engels, Oud-Noors

Vertoningen: 
7/6 (20u), 20/6 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave (20u)

Italië, 1961. Een groepje jonge avonturiers 
in Calabrië hee�  als missie Europa’s diepste 
grot verkennen, de Abisso di Bifurto. Deze 
gedurfde onderneming gaat onopgemerkt 
voorbij aan de dorpsbewoners, maar niet aan 
de oude herder van het Pollino plateau. Zijn 
leven raakt verweven met het avontuur. 

Elf jaar na Le quattro volte komt Michelangelo 
Frammartino eindelijk met zijn derde langspeler. 
Il buco is een poëtische film met oog voor het 
contrast tussen de ongerepte natuur en menselijke 
ondernemingsdrang en voor de transitie van 
landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. De fi lm won 
de Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.

2021, duur: 
1:33, Italië, regie: 
Michelangelo 
Frammartino, met: 
Paolo Cossi, Jacopo 
Elia, e.a. dialogen: 
Italiaans

Vertoning:  
21/6 (20u)

Japans Filmweekend

 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 samen-
leving 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 f ilm. 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

De Japanse Tuin in Hasselt blaast dit jaar dertig kaarsjes uit en organiseert in de lente en 
zomer een heleboel feestelijke activiteiten onder de kerselaren. Naast heerlijke sushi 
maken Japanners ook steengoede cinema. Daarvoor ben je in Cinema ZED Hasselt aan het 
juiste adres. Samen met de Japanse Tuin zetten we op 18 en 19 juni een Japans fi lmweekend 
voor jong en oud op poten. Reis naar het verre Japan vanop je zachte fi lmstoel!

True Mothers 
Satoko en haar echtgenoot leiden een gelukkig leven. Het enige wat 
mist is een kindje. Omdat Satoko niet zwanger kan worden, besluiten 
ze het jongetje Asato te adopteren. Jaren later belt een onbekende 
vrouw hen plots op die beweert Asato’s biologische moeder te zijn. 
Maar is dat wel zo? En waarom zoekt ze nu ineens contact? Satoko 
gaat de confrontatie met haar aan.

Een melancholische en diep menselijke film met de herkenbare 
krachtige stijl van gevierd Japans regisseur Naomi Kawase (An, 
Radiance). Een visuele parel die je langzaam naar de keel grijpt, naar 
een roman van Mizuki Tsujimura. True Mothers maakte deel uit van de 
offi  ciële selectie van het Filmfestival van Cannes 2020.

2020, duur: 2:20, Japan, regie: Naomi Kawase, met: Arata Iura, 
Hiromi Nagasaku, e.a. dialogen: Japans

Vertoning: 18/6 (20u)

El buen patrón

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote 
druk: zijn bedrijf maakt kans op een lokale 
prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar 
zijn perfecte plaatje wordt bedreigd door 
een ontslagen werknemer, een depressieve 
opzichter, en een verliefde stagiaire. Hij zet 
alles op alles om de prijs binnen te halen. 

El Buen Patrón toont op komische wijze de 
onbalans tussen werkgever en werknemer. Een 
scherpe fi lm met een knipoog naar de stijl van 
de gebroeders Coen. Javier Bardem schittert als 
excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit 
met het privéleven van zijn medewerkers. 

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando 
León de Aranoa, met: 
Javier Bardem, Manolo 
Solo, e.a. dialogen: 
Spaans

Vertoningen: 5/6 
(16u30), 13/6 (20u)

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Cinema ZED dat is cinema van 
de bovenste plank, drie dagen 
per week in het centrum van 
Hasselt. Op zondag, maandag 
en dinsdag kan je steeds bij ons 
terecht voor fi lmvoorstellingen in 
De Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente fi lms, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfi lm. Geregeld worden fi lms 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

FI L M  FES T  G EN T  O N  TO U R



New Pigs 
On The Block

J E U G D F I L M

The Velvet 
Queen Ennio

De geur 
van worteltjes

D O C U M E N TA I R E

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: 
6/6 (20u)

Varkens Luc, Mia en Anja behoren tot een 
sociaal project waarbij ze voedselrestjes van 
restaurants en winkels uit de buurt wegwerken 
en warmte en vriendschap krijgen van de 
buurtbewoners. Maar hun vredige bestaan 
wordt steeds vaker verstoord, de sfeer 
tussen de varkens wordt grimmiger en hun 
vertrouwen in de mens ebt steeds meer weg.

Fotograaf en filmmaker Jimmy Kets (OdysSea) 
richt zijn camera op drie varkens in deze tedere 
en toch confronterende fi lm, die op ongeziene 
wijze de ambigue relatie belicht tussen mens en 
dier. De camera brengt ons op ooghoogte van de 
varkens waardoor we ondergedompeld worden 
in hun leefwereld en van daaruit met een nieuwe 
blik kunnen kijken naar 
onszelf als mens. 

2022, duur: 1:06, 
België, regie: Jimmy Kets

Vertoning: 19/6 met 
inleiding door Lore Praet 
(16u30)

Konijn en Eekhoorn zijn buren, maar bovenal 
ook de bovenste beste vrienden. Het zijn 
lekkerbekken en levensgenieters. Maar door 
een verschil in smaak krijgen ze ruzie. Op een 
nacht neemt Eekhoorn zijn koff ers en verhuist, 
maar hij laat zich vangen door een vos…

De fi lm wordt gevolgd door drie korte animatiefi lms: 
- Wortelconfi tuur 
- De Reuzewortel  
- De kleine egel 

2021, duur: 0:45, België, Frankrijk,
regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin, 
Anne Viel, Pascale Hecquet, Marjorie Caup,
dialogen: geen

Vertoning: 
5/6 (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

Zondag 5 juni
14u30  De geur van worteltjes
16u30  El buen patrón  

Maandag 6 juni 
20u The Velvet Queen

Dinsdag 7 juni 
20u The Northman

Zondag 12 juni
16u30  Ennio  

Maandag 13 juni
20u El buen patrón

Dinsdag 14 juni
20u Crimes Of The Future

Zaterdag 18 juni
20u  True Mothers

Zondag 19 juni
14u30  Belle
16u30  New Pigs On The Block

Maandag 20 juni
20u The Northman  

Dinsdag 21 juni
20u Il buco  
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Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 8

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

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.

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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MAASTRIC
HTERSTR

AAT

Vanaf 4 jaar

De iconische muziek van fi lms als The Good, 
the Bad, and the Ugly, Once Upon a Time In 
The West en The Mission is slechts een klein 
deel van de enorme culturele erfenis van 
Italiaans componist Ennio Morricone. Hoewel 
hij klassiek geschoold was, werd zijn talent 
gaandeweg door steeds meer regisseurs 
ontdekt, met onvergetelijke scores tot gevolg. 

In deze documentaire worden interviews 
met Morricone zelf rijkelijk aangevuld met 
archiefbeelden en herinneringen van collega’s 
en filmmakers als Clint Eastwood, Quentin 
Tarantino, Bruce Springsteen en Hans Zimmer. 
Een uitzonderlijke kijk in het leven en werk 
van de grootmeester én in het hoofd van een 
muzikaal genie.

2021, duur: 2:36, 
België, Italië, regie: 
Giuseppe Tornatore,
dialogen: Italiaans, 
Engels, Frans

Vertoning:
12/6 (16u30)

E nnioE nnio

A FILM BY ACADEMY AWARD® WINNING DIRECTOR

Giuseppe Tornatore

THE STORY OF Ennio Morricone THE legendary 
awardwinning  fi lm composer

WITH AO CLINT EASTWOOD - QUENTIN TARANTINO - HANS ZIMMER - OLIVER STONE - BRUCE SPRINGSTEEN
WRITTEN AND DIRECTED BY GIUSEPPE TORNATORE PRODUCED BY GABRIELE COSTA  GIANNI RUSSO  PETER DE MAEGD  SAN FU MALTHA  WONG KAR WAI PRODUCTION COMPANY PIANO B PRODUZIONI 

CO-PRODUCTION COMPANIES POTEMKINO  TERRAS  GAGA & BLOSSOMS ISLAND PICTURES CO-PRODUCED BY TOM YODA - GAGA & TOM HAMEEUW - POTEMKINO DISTRIBUTION BENELUX PERISCOOP FILM

PERISCOOPFILM.NL/ENNIO

2 0 2 2J U N I
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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt



New Pigs 
On The Block

J E U G D F I L M

The Velvet 
Queen Ennio

De geur 
van worteltjes

D O C U M E N TA I R E

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: 
6/6 (20u)

Varkens Luc, Mia en Anja behoren tot een 
sociaal project waarbij ze voedselrestjes van 
restaurants en winkels uit de buurt wegwerken 
en warmte en vriendschap krijgen van de 
buurtbewoners. Maar hun vredige bestaan 
wordt steeds vaker verstoord, de sfeer 
tussen de varkens wordt grimmiger en hun 
vertrouwen in de mens ebt steeds meer weg.

Fotograaf en filmmaker Jimmy Kets (OdysSea) 
richt zijn camera op drie varkens in deze tedere 
en toch confronterende fi lm, die op ongeziene 
wijze de ambigue relatie belicht tussen mens en 
dier. De camera brengt ons op ooghoogte van de 
varkens waardoor we ondergedompeld worden 
in hun leefwereld en van daaruit met een nieuwe 
blik kunnen kijken naar 
onszelf als mens. 

2022, duur: 1:06, 
België, regie: Jimmy Kets

Vertoning: 19/6 met 
inleiding door Lore Praet 
(16u30)

Konijn en Eekhoorn zijn buren, maar bovenal 
ook de bovenste beste vrienden. Het zijn 
lekkerbekken en levensgenieters. Maar door 
een verschil in smaak krijgen ze ruzie. Op een 
nacht neemt Eekhoorn zijn koff ers en verhuist, 
maar hij laat zich vangen door een vos…

De fi lm wordt gevolgd door drie korte animatiefi lms: 
- Wortelconfi tuur 
- De Reuzewortel  
- De kleine egel 

2021, duur: 0:45, België, Frankrijk,
regie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin, 
Anne Viel, Pascale Hecquet, Marjorie Caup,
dialogen: geen

Vertoning: 
5/6 (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

Zondag 5 juni
14u30  De geur van worteltjes
16u30  El buen patrón  

Maandag 6 juni 
20u The Velvet Queen

Dinsdag 7 juni 
20u The Northman

Zondag 12 juni
16u30  Ennio  

Maandag 13 juni
20u El buen patrón

Dinsdag 14 juni
20u Crimes Of The Future

Zaterdag 18 juni
20u  True Mothers

Zondag 19 juni
14u30  Belle
16u30  New Pigs On The Block

Maandag 20 juni
20u The Northman  

Dinsdag 21 juni
20u Il buco  
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