
Stip & Vlek

Hitler 
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konijn gestolen

J E U G D F I L M

2040

D O C U M E N TA I R E

In 2040 zal de dochter van regisseur Damon 
Gameau een jonge vrouw van 21 jaar zijn. Hoe 
zal haar wereld eruit zien? Is die nog te redden 
in het licht van de huidige klimaatproblematiek? 
Gameau zocht en vond heel wat concrete 
oplossingen die zelfs nu al voorhanden zijn, we 
moeten ze alleen op grote schaal toepassen. 
Een heerlijke f ilm waarvoor het woord 
‘inspirerend’ lijkt uitgevonden.

D e z e  d o c u m e n t a i r e  k a d e r t  i n  d e 
wereldmilieudag die plaatsvindt op zondag 
5 juni. Deze dag wordt al sinds 1974 
georganiseerd voor meer bewustwording 
rond het milieu en als oproep tot activisme om 
onze wereld beter te beschermen. 

2019, duur: 1:32, 
Australië,  regie: 
Damon Gameau, 
dialogen: Engels, 
Swahili, Zweeds 

Vertoningen: 
31/5 (20u)

Twee dartele vriendjes met de toepasselijke 
namen Stip en Vlek, buitelen van het ene 
avontuur in het andere. Ze spelen in de 
sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen 
achter het behang, kliederen met verf, 
hebben een picknick, spelen piraat en 
ontdekken een machtig mooie sterrenhemel. 

In enkele korte verhaaltjes vol verrassingen 
zorgt het leuke duo Stip & Vlek voor een 
vrolijke filmervaring voor de allerkleinsten. 
Zeven fantasievolle, charmante verhaaltjes die 
volledig passen in de leefwereld van kleuters.

2013, duur: 0:53, Zweden, regie: Uzi & Lotta 
Geff enblad, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
22/5 (14u30)

Anna heeft het te druk met schoolwerk en 
vrienden om te besef fen dat de wereld 
op springen staat. Wanneer de familie 
halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, 
bese�  Anna dat het leven nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die 
nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Re gis s e ur  C a ro l in e L ink ve r f i lmt  h et 
ontroerende levensverhaal van auteur Judith 
Kerr. Een pakkend familie-, oorlogs- en 
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde 
beelden over een gezin dat samen alles aankan. 
Prijswinnaar op het JEF festival in 2021.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: 
Caroline Link, 
dialogen: Duits

Vertoningen: 8/5 
(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 1 mei
16u30 The Velvet Queen 

Maandag 2 mei 
20u Nowhere

Dinsdag 3 mei 
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Zondag 8 mei
14u30  Hitler hee�  mijn roze konijn gestolen
16u30  The Duke  

Maandag 9 mei
20u Downton Abbey: A New Era

Dinsdag 10 mei
20u A Chiara

Zondag 15 mei
16u30  Nowhere

Maandag 16 mei
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Dinsdag 17 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Zondag 22 mei
14u30  Stip & Vlek
16u30 The Duke

Maandag 23 mei
20u A Chiara

Dinsdag 24 mei
20u Lunana: A Yak In The Classroom 

Zondag 29 mei
16u30  Downton Abbey: A New Era

Maandag 30 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Dinsdag 31 mei
20u 2040   
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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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cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

The Velvet 
Queen

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: 
1/5 (16u30)



Downton Abbey: 
A New Era A Chiara

What Do We 
See When We 
Look At The Sky?

Lunana: 
A Yak in the 
ClassroomThe Duke Nowhere

The Unbearable 
Weight of 
Massive Talent

Ex-truckchauff eur André vult zijn dagen met het 
opknappen van een afgelegen baancafé. Zijn 
routineuze leven wordt opgeschrikt wanneer 
hij de dakloze tiener Thierry betrapt op een 
poging tot inbraak. André besluit de jongeman 
onder zijn hoede te nemen. Samen gaan ze op 
zoek naar een spoor van Thierry’s familie. 

Koen De Bouw, in zijn meest kwetsbare rol 
ooit, wordt bijgestaan door de jong talent Noa 
Tambwe Kabati. Beiden vertolken ze ontroerend 
rake personages die blijven proberen om elkaar 
te begrijpen. Nowhere was de Openingsfi lm van 
het Filmfestival Oostende 2022.

2021, duur: 1:50, België, regie: Peter 
Monsaert, met: Karlijn 
Sileghem, Koen De 
Bouw, Noa Tambwe 
Kabati,e.a. dialogen: 
Frans, Nederlands

Vertoningen: 2/5 
(20u), 15/5 (16u30)

Acteur Nick Cage wacht op die ene rol om zijn 
carrière uit het slop te helpen. Zijn schulden 
lopen hoog op en wanneer hem een miljoen 
dollar aangeboden wordt om de verjaardag 
van een superfan bij te wonen, kan hij niet 
weigeren. Maar dan rekruteert de CIA hem om 
de criminele activiteiten van zijn gastheer te 
onderzoeken. Dit wordt de rol van zijn leven…

Nicolas Cage speelt een onweerstaanbare versie 
van zichzelf in deze wilde, zwarte actiekomedie. 
Opnieuw een heerlijk geflipte toevoeging aan 
zijn uitgebreid palmares van buitengewone 
personages en onvoorspelbare carrièresprongen. 

2022, duur: 1:47, Verenigde Staten, regie: 
Tom Gormican, met: 
Nicolas Cage, Pedro 
Pascal, e.a. dialogen: 
Engels 

Vertoningen: 3/5 
(20u), 16/5 (20u)

Violet Crawley, de pittige matriarch die met 
één opmerking iedereen op zijn plaats kan 
zetten, weet ook op haar oude dag de familie te 
verrassen. Een mysterieuze man uit haar verleden 
heeft haar een statig landhuis nagelaten in het 
zonnige Frankrijk. Tijd voor de oer-Britse Crawleys 
om zich aan de oversteek van het kanaal te wagen. 

De immens populaire serie Downton Abbey die zes 
seizoenen lang kijkers wist te fascineren met het 
leven van een adellijke familie en hun uitgebreide 
personeel kreeg in 2019 een eerste langspeler. 
In de tweede film keert de originele cast van de 
serie terug, aangevuld met nieuwkomers als Hugh 
Dancy, Laura Haddock en Dominic West.

2022, duur: 2:05, 
Verenigd Koninkrijk,
regie: Simon Curtis,  
met: Maggie Smith, 
Elizabeth McGovern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
9/5 (20u),  
29/5 (16u30)

Wanneer de oudste dochter van Claudio en 
Carmella 18 wordt, is het feest voor de hele 
familie. Tot de volgende dag vader Claudio 
plots verdwijnt. De 15-jarige Chiara gaat op 
onderzoek uit. Hoe dichter ze bij de waarheid 
komt, hoe meer ze gedwongen wordt stil te 
staan bij de toekomst die ze voor zichzelf wil. 

Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s 
trilogie over de Zuid-Italiaanse regio Calabrië 
houdt het midden tussen een coming-of-age 
verhaal en een maffi  afi lm. Een stekelig portret over 
familie en het verliezen van onschuld waarmee 
Carpignano reeds in de prijzen viel in Cannes. 

2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas 
Carpignano, met: 
Swamy Rotolo, Grecia 
Rotolo, Claudio Rotolo, 
e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 10/5 
(20u), 23/5 (20u)

Het is liefde op het eerste gezicht wanneer 
de timide Lisa en Giorgi elkaar toevallig 
ontmoeten. Ze zijn zo aangedaan dat ze 
vergeten hoe je je normaal gedraagt. 
Zonder elkaars naam te kennen, maken ze 
een afspraak voor de volgende dag. Maar 
wanneer ze die ochtend wakker worden, 
heeft een vloek hen veranderd: ze zien er 
opeens helemaal anders uit…

Met zijn tweede film wist de Georgische 
regisseur Alexandre Koberidze de internationale 
pers te verrassen en de recensies zijn dan 
ook erg lovend. Een verfrissende, warme en 
fabelachtige mix van melancholie en magie die 
ongetwijfeld je hart zal veroveren.

2021, duur: 2:30, 
Georgië, regie: 
Alexandre Koberidze,
dialogen: Georgisch

Vertoningen: 17/5 
(20u), 30/5 (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 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

Vertoningen:22/5 
(16u30), 8/5 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave 
(16u30)

Ugyen is leraar in de hoofdstad van Bhutan, 
maar in lesgeven hee�  hij weinig zin omdat 
hij plant om een zangcarrière te beginnen in 
Australië. Als terechtwijzing wordt hij naar de 
meest afgelegen school ter wereld gestuurd, 
in het bergdorp Lunana. Hij ontvangt een 
warm welkom van zijn leerlingen, maar leven 
en lesgeven zonder elektriciteit of andere 
middelen is een hele aanpassing. 

Filmcritici zijn unaniem: de Oscarnominatie voor 
Beste Buitenlandse Film was meer dan verdiend. 
Los van de oogverblindende setting, slaagt Dorji er 
in om een universeel verhaal te vertellen waarmee 
iedereen zich kan identifi ceren: de zoektocht naar 
wat nu echt belangrijk is in het leven. 

2020, duur: 1:49, 
Bhutan, regie: Pawo 
Choyning Dorji, met: 
Sherab Dorji, Pem 
Zam, e.a. dialogen: 
Dzongkha

Vertoningen: 
24/5 (20u)

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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Nicolas Cage, Pedro 
Pascal, e.a. dialogen: 
Engels 

Vertoningen: 3/5 
(20u), 16/5 (20u)

Violet Crawley, de pittige matriarch die met 
één opmerking iedereen op zijn plaats kan 
zetten, weet ook op haar oude dag de familie te 
verrassen. Een mysterieuze man uit haar verleden 
heeft haar een statig landhuis nagelaten in het 
zonnige Frankrijk. Tijd voor de oer-Britse Crawleys 
om zich aan de oversteek van het kanaal te wagen. 

De immens populaire serie Downton Abbey die zes 
seizoenen lang kijkers wist te fascineren met het 
leven van een adellijke familie en hun uitgebreide 
personeel kreeg in 2019 een eerste langspeler. 
In de tweede film keert de originele cast van de 
serie terug, aangevuld met nieuwkomers als Hugh 
Dancy, Laura Haddock en Dominic West.

2022, duur: 2:05, 
Verenigd Koninkrijk,
regie: Simon Curtis,  
met: Maggie Smith, 
Elizabeth McGovern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
9/5 (20u),  
29/5 (16u30)

Wanneer de oudste dochter van Claudio en 
Carmella 18 wordt, is het feest voor de hele 
familie. Tot de volgende dag vader Claudio 
plots verdwijnt. De 15-jarige Chiara gaat op 
onderzoek uit. Hoe dichter ze bij de waarheid 
komt, hoe meer ze gedwongen wordt stil te 
staan bij de toekomst die ze voor zichzelf wil. 

Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s 
trilogie over de Zuid-Italiaanse regio Calabrië 
houdt het midden tussen een coming-of-age 
verhaal en een maffi  afi lm. Een stekelig portret over 
familie en het verliezen van onschuld waarmee 
Carpignano reeds in de prijzen viel in Cannes. 

2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas 
Carpignano, met: 
Swamy Rotolo, Grecia 
Rotolo, Claudio Rotolo, 
e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 10/5 
(20u), 23/5 (20u)

Het is liefde op het eerste gezicht wanneer 
de timide Lisa en Giorgi elkaar toevallig 
ontmoeten. Ze zijn zo aangedaan dat ze 
vergeten hoe je je normaal gedraagt. 
Zonder elkaars naam te kennen, maken ze 
een afspraak voor de volgende dag. Maar 
wanneer ze die ochtend wakker worden, 
heeft een vloek hen veranderd: ze zien er 
opeens helemaal anders uit…

Met zijn tweede film wist de Georgische 
regisseur Alexandre Koberidze de internationale 
pers te verrassen en de recensies zijn dan 
ook erg lovend. Een verfrissende, warme en 
fabelachtige mix van melancholie en magie die 
ongetwijfeld je hart zal veroveren.

2021, duur: 2:30, 
Georgië, regie: 
Alexandre Koberidze,
dialogen: Georgisch

Vertoningen: 17/5 
(20u), 30/5 (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 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

Vertoningen:22/5 
(16u30), 8/5 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave 
(16u30)

Ugyen is leraar in de hoofdstad van Bhutan, 
maar in lesgeven hee�  hij weinig zin omdat 
hij plant om een zangcarrière te beginnen in 
Australië. Als terechtwijzing wordt hij naar de 
meest afgelegen school ter wereld gestuurd, 
in het bergdorp Lunana. Hij ontvangt een 
warm welkom van zijn leerlingen, maar leven 
en lesgeven zonder elektriciteit of andere 
middelen is een hele aanpassing. 

Filmcritici zijn unaniem: de Oscarnominatie voor 
Beste Buitenlandse Film was meer dan verdiend. 
Los van de oogverblindende setting, slaagt Dorji er 
in om een universeel verhaal te vertellen waarmee 
iedereen zich kan identifi ceren: de zoektocht naar 
wat nu echt belangrijk is in het leven. 

2020, duur: 1:49, 
Bhutan, regie: Pawo 
Choyning Dorji, met: 
Sherab Dorji, Pem 
Zam, e.a. dialogen: 
Dzongkha

Vertoningen: 
24/5 (20u)

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.



Downton Abbey: 
A New Era A Chiara

What Do We 
See When We 
Look At The Sky?

Lunana: 
A Yak in the 
ClassroomThe Duke Nowhere

The Unbearable 
Weight of 
Massive Talent

Ex-truckchauff eur André vult zijn dagen met het 
opknappen van een afgelegen baancafé. Zijn 
routineuze leven wordt opgeschrikt wanneer 
hij de dakloze tiener Thierry betrapt op een 
poging tot inbraak. André besluit de jongeman 
onder zijn hoede te nemen. Samen gaan ze op 
zoek naar een spoor van Thierry’s familie. 

Koen De Bouw, in zijn meest kwetsbare rol 
ooit, wordt bijgestaan door de jong talent Noa 
Tambwe Kabati. Beiden vertolken ze ontroerend 
rake personages die blijven proberen om elkaar 
te begrijpen. Nowhere was de Openingsfi lm van 
het Filmfestival Oostende 2022.

2021, duur: 1:50, België, regie: Peter 
Monsaert, met: Karlijn 
Sileghem, Koen De 
Bouw, Noa Tambwe 
Kabati,e.a. dialogen: 
Frans, Nederlands

Vertoningen: 2/5 
(20u), 15/5 (16u30)

Acteur Nick Cage wacht op die ene rol om zijn 
carrière uit het slop te helpen. Zijn schulden 
lopen hoog op en wanneer hem een miljoen 
dollar aangeboden wordt om de verjaardag 
van een superfan bij te wonen, kan hij niet 
weigeren. Maar dan rekruteert de CIA hem om 
de criminele activiteiten van zijn gastheer te 
onderzoeken. Dit wordt de rol van zijn leven…

Nicolas Cage speelt een onweerstaanbare versie 
van zichzelf in deze wilde, zwarte actiekomedie. 
Opnieuw een heerlijk geflipte toevoeging aan 
zijn uitgebreid palmares van buitengewone 
personages en onvoorspelbare carrièresprongen. 

2022, duur: 1:47, Verenigde Staten, regie: 
Tom Gormican, met: 
Nicolas Cage, Pedro 
Pascal, e.a. dialogen: 
Engels 

Vertoningen: 3/5 
(20u), 16/5 (20u)

Violet Crawley, de pittige matriarch die met 
één opmerking iedereen op zijn plaats kan 
zetten, weet ook op haar oude dag de familie te 
verrassen. Een mysterieuze man uit haar verleden 
heeft haar een statig landhuis nagelaten in het 
zonnige Frankrijk. Tijd voor de oer-Britse Crawleys 
om zich aan de oversteek van het kanaal te wagen. 

De immens populaire serie Downton Abbey die zes 
seizoenen lang kijkers wist te fascineren met het 
leven van een adellijke familie en hun uitgebreide 
personeel kreeg in 2019 een eerste langspeler. 
In de tweede film keert de originele cast van de 
serie terug, aangevuld met nieuwkomers als Hugh 
Dancy, Laura Haddock en Dominic West.

2022, duur: 2:05, 
Verenigd Koninkrijk,
regie: Simon Curtis,  
met: Maggie Smith, 
Elizabeth McGovern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
9/5 (20u),  
29/5 (16u30)

Wanneer de oudste dochter van Claudio en 
Carmella 18 wordt, is het feest voor de hele 
familie. Tot de volgende dag vader Claudio 
plots verdwijnt. De 15-jarige Chiara gaat op 
onderzoek uit. Hoe dichter ze bij de waarheid 
komt, hoe meer ze gedwongen wordt stil te 
staan bij de toekomst die ze voor zichzelf wil. 

Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s 
trilogie over de Zuid-Italiaanse regio Calabrië 
houdt het midden tussen een coming-of-age 
verhaal en een maffi  afi lm. Een stekelig portret over 
familie en het verliezen van onschuld waarmee 
Carpignano reeds in de prijzen viel in Cannes. 

2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas 
Carpignano, met: 
Swamy Rotolo, Grecia 
Rotolo, Claudio Rotolo, 
e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 10/5 
(20u), 23/5 (20u)

Het is liefde op het eerste gezicht wanneer 
de timide Lisa en Giorgi elkaar toevallig 
ontmoeten. Ze zijn zo aangedaan dat ze 
vergeten hoe je je normaal gedraagt. 
Zonder elkaars naam te kennen, maken ze 
een afspraak voor de volgende dag. Maar 
wanneer ze die ochtend wakker worden, 
heeft een vloek hen veranderd: ze zien er 
opeens helemaal anders uit…

Met zijn tweede film wist de Georgische 
regisseur Alexandre Koberidze de internationale 
pers te verrassen en de recensies zijn dan 
ook erg lovend. Een verfrissende, warme en 
fabelachtige mix van melancholie en magie die 
ongetwijfeld je hart zal veroveren.

2021, duur: 2:30, 
Georgië, regie: 
Alexandre Koberidze,
dialogen: Georgisch

Vertoningen: 17/5 
(20u), 30/5 (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 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

Vertoningen:22/5 
(16u30), 8/5 met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave 
(16u30)

Ugyen is leraar in de hoofdstad van Bhutan, 
maar in lesgeven hee�  hij weinig zin omdat 
hij plant om een zangcarrière te beginnen in 
Australië. Als terechtwijzing wordt hij naar de 
meest afgelegen school ter wereld gestuurd, 
in het bergdorp Lunana. Hij ontvangt een 
warm welkom van zijn leerlingen, maar leven 
en lesgeven zonder elektriciteit of andere 
middelen is een hele aanpassing. 

Filmcritici zijn unaniem: de Oscarnominatie voor 
Beste Buitenlandse Film was meer dan verdiend. 
Los van de oogverblindende setting, slaagt Dorji er 
in om een universeel verhaal te vertellen waarmee 
iedereen zich kan identifi ceren: de zoektocht naar 
wat nu echt belangrijk is in het leven. 

2020, duur: 1:49, 
Bhutan, regie: Pawo 
Choyning Dorji, met: 
Sherab Dorji, Pem 
Zam, e.a. dialogen: 
Dzongkha

Vertoningen: 
24/5 (20u)

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.



Stip & Vlek

Hitler 
hee�  mijn roze 
konijn gestolen

J E U G D F I L M

2040

D O C U M E N TA I R E

In 2040 zal de dochter van regisseur Damon 
Gameau een jonge vrouw van 21 jaar zijn. Hoe 
zal haar wereld eruit zien? Is die nog te redden 
in het licht van de huidige klimaatproblematiek? 
Gameau zocht en vond heel wat concrete 
oplossingen die zelfs nu al voorhanden zijn, we 
moeten ze alleen op grote schaal toepassen. 
Een heerlijke f ilm waarvoor het woord 
‘inspirerend’ lijkt uitgevonden.

D e z e  d o c u m e n t a i r e  k a d e r t  i n  d e 
wereldmilieudag die plaatsvindt op zondag 
5 juni. Deze dag wordt al sinds 1974 
georganiseerd voor meer bewustwording 
rond het milieu en als oproep tot activisme om 
onze wereld beter te beschermen. 

2019, duur: 1:32, 
Australië,  regie: 
Damon Gameau, 
dialogen: Engels, 
Swahili, Zweeds 

Vertoningen: 
31/5 (20u)

Twee dartele vriendjes met de toepasselijke 
namen Stip en Vlek, buitelen van het ene 
avontuur in het andere. Ze spelen in de 
sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen 
achter het behang, kliederen met verf, 
hebben een picknick, spelen piraat en 
ontdekken een machtig mooie sterrenhemel. 

In enkele korte verhaaltjes vol verrassingen 
zorgt het leuke duo Stip & Vlek voor een 
vrolijke filmervaring voor de allerkleinsten. 
Zeven fantasievolle, charmante verhaaltjes die 
volledig passen in de leefwereld van kleuters.

2013, duur: 0:53, Zweden, regie: Uzi & Lotta 
Geff enblad, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
22/5 (14u30)

Anna heeft het te druk met schoolwerk en 
vrienden om te besef fen dat de wereld 
op springen staat. Wanneer de familie 
halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, 
bese�  Anna dat het leven nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die 
nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Re gis s e ur  C a ro l in e L ink ve r f i lmt  h et 
ontroerende levensverhaal van auteur Judith 
Kerr. Een pakkend familie-, oorlogs- en 
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde 
beelden over een gezin dat samen alles aankan. 
Prijswinnaar op het JEF festival in 2021.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: 
Caroline Link, 
dialogen: Duits

Vertoningen: 8/5 
(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 1 mei
16u30 The Velvet Queen 

Maandag 2 mei 
20u Nowhere

Dinsdag 3 mei 
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Zondag 8 mei
14u30  Hitler hee�  mijn roze konijn gestolen
16u30  The Duke  

Maandag 9 mei
20u Downton Abbey: A New Era

Dinsdag 10 mei
20u A Chiara

Zondag 15 mei
16u30  Nowhere

Maandag 16 mei
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Dinsdag 17 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Zondag 22 mei
14u30  Stip & Vlek
16u30 The Duke

Maandag 23 mei
20u A Chiara

Dinsdag 24 mei
20u Lunana: A Yak In The Classroom 

Zondag 29 mei
16u30  Downton Abbey: A New Era

Maandag 30 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Dinsdag 31 mei
20u 2040   
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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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AAT

Vanaf 3 jaar Vanaf 10 jaar
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cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

The Velvet 
Queen

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: 
1/5 (16u30)



Stip & Vlek

Hitler 
hee�  mijn roze 
konijn gestolen

J E U G D F I L M

2040

D O C U M E N TA I R E

In 2040 zal de dochter van regisseur Damon 
Gameau een jonge vrouw van 21 jaar zijn. Hoe 
zal haar wereld eruit zien? Is die nog te redden 
in het licht van de huidige klimaatproblematiek? 
Gameau zocht en vond heel wat concrete 
oplossingen die zelfs nu al voorhanden zijn, we 
moeten ze alleen op grote schaal toepassen. 
Een heerlijke f ilm waarvoor het woord 
‘inspirerend’ lijkt uitgevonden.

D e z e  d o c u m e n t a i r e  k a d e r t  i n  d e 
wereldmilieudag die plaatsvindt op zondag 
5 juni. Deze dag wordt al sinds 1974 
georganiseerd voor meer bewustwording 
rond het milieu en als oproep tot activisme om 
onze wereld beter te beschermen. 

2019, duur: 1:32, 
Australië,  regie: 
Damon Gameau, 
dialogen: Engels, 
Swahili, Zweeds 

Vertoningen: 
31/5 (20u)

Twee dartele vriendjes met de toepasselijke 
namen Stip en Vlek, buitelen van het ene 
avontuur in het andere. Ze spelen in de 
sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen 
achter het behang, kliederen met verf, 
hebben een picknick, spelen piraat en 
ontdekken een machtig mooie sterrenhemel. 

In enkele korte verhaaltjes vol verrassingen 
zorgt het leuke duo Stip & Vlek voor een 
vrolijke filmervaring voor de allerkleinsten. 
Zeven fantasievolle, charmante verhaaltjes die 
volledig passen in de leefwereld van kleuters.

2013, duur: 0:53, Zweden, regie: Uzi & Lotta 
Geff enblad, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
22/5 (14u30)

Anna heeft het te druk met schoolwerk en 
vrienden om te besef fen dat de wereld 
op springen staat. Wanneer de familie 
halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, 
bese�  Anna dat het leven nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die 
nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Re gis s e ur  C a ro l in e L ink ve r f i lmt  h et 
ontroerende levensverhaal van auteur Judith 
Kerr. Een pakkend familie-, oorlogs- en 
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde 
beelden over een gezin dat samen alles aankan. 
Prijswinnaar op het JEF festival in 2021.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: 
Caroline Link, 
dialogen: Duits

Vertoningen: 8/5 
(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 1 mei
16u30 The Velvet Queen 

Maandag 2 mei 
20u Nowhere

Dinsdag 3 mei 
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Zondag 8 mei
14u30  Hitler hee�  mijn roze konijn gestolen
16u30  The Duke  

Maandag 9 mei
20u Downton Abbey: A New Era

Dinsdag 10 mei
20u A Chiara

Zondag 15 mei
16u30  Nowhere

Maandag 16 mei
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Dinsdag 17 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Zondag 22 mei
14u30  Stip & Vlek
16u30 The Duke

Maandag 23 mei
20u A Chiara

Dinsdag 24 mei
20u Lunana: A Yak In The Classroom 

Zondag 29 mei
16u30  Downton Abbey: A New Era

Maandag 30 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Dinsdag 31 mei
20u 2040   
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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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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

The Velvet 
Queen

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: 
1/5 (16u30)



Stip & Vlek

Hitler 
hee�  mijn roze 
konijn gestolen

J E U G D F I L M

2040

D O C U M E N TA I R E

In 2040 zal de dochter van regisseur Damon 
Gameau een jonge vrouw van 21 jaar zijn. Hoe 
zal haar wereld eruit zien? Is die nog te redden 
in het licht van de huidige klimaatproblematiek? 
Gameau zocht en vond heel wat concrete 
oplossingen die zelfs nu al voorhanden zijn, we 
moeten ze alleen op grote schaal toepassen. 
Een heerlijke f ilm waarvoor het woord 
‘inspirerend’ lijkt uitgevonden.

D e z e  d o c u m e n t a i r e  k a d e r t  i n  d e 
wereldmilieudag die plaatsvindt op zondag 
5 juni. Deze dag wordt al sinds 1974 
georganiseerd voor meer bewustwording 
rond het milieu en als oproep tot activisme om 
onze wereld beter te beschermen. 

2019, duur: 1:32, 
Australië,  regie: 
Damon Gameau, 
dialogen: Engels, 
Swahili, Zweeds 

Vertoningen: 
31/5 (20u)

Twee dartele vriendjes met de toepasselijke 
namen Stip en Vlek, buitelen van het ene 
avontuur in het andere. Ze spelen in de 
sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen 
achter het behang, kliederen met verf, 
hebben een picknick, spelen piraat en 
ontdekken een machtig mooie sterrenhemel. 

In enkele korte verhaaltjes vol verrassingen 
zorgt het leuke duo Stip & Vlek voor een 
vrolijke filmervaring voor de allerkleinsten. 
Zeven fantasievolle, charmante verhaaltjes die 
volledig passen in de leefwereld van kleuters.

2013, duur: 0:53, Zweden, regie: Uzi & Lotta 
Geff enblad, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
22/5 (14u30)

Anna heeft het te druk met schoolwerk en 
vrienden om te besef fen dat de wereld 
op springen staat. Wanneer de familie 
halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, 
bese�  Anna dat het leven nooit meer hetzelfde 
zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die 
nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Re gis s e ur  C a ro l in e L ink ve r f i lmt  h et 
ontroerende levensverhaal van auteur Judith 
Kerr. Een pakkend familie-, oorlogs- en 
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde 
beelden over een gezin dat samen alles aankan. 
Prijswinnaar op het JEF festival in 2021.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: 
Caroline Link, 
dialogen: Duits

Vertoningen: 8/5 
(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 1 mei
16u30 The Velvet Queen 

Maandag 2 mei 
20u Nowhere

Dinsdag 3 mei 
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Zondag 8 mei
14u30  Hitler hee�  mijn roze konijn gestolen
16u30  The Duke  

Maandag 9 mei
20u Downton Abbey: A New Era

Dinsdag 10 mei
20u A Chiara

Zondag 15 mei
16u30  Nowhere

Maandag 16 mei
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Dinsdag 17 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Zondag 22 mei
14u30  Stip & Vlek
16u30 The Duke

Maandag 23 mei
20u A Chiara

Dinsdag 24 mei
20u Lunana: A Yak In The Classroom 

Zondag 29 mei
16u30  Downton Abbey: A New Era

Maandag 30 mei
20u What Do We See When We Look At ...

Dinsdag 31 mei
20u 2040   
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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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Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

The Velvet 
Queen

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: 
1/5 (16u30)


