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Herself
De jonge moeder Sandra stapt - samen met haar twee dochters - uit een gewelddadige relatie en 
tracht een nieuw leven op te bouwen. Ze komt in het sociale huurtraject terecht, maar door de schaar-
ste op de huizenmarkt is ze voorlopig dakloos en genoodzaakt om in een hotelkamer te kamperen. 
Vastbesloten om haar jonge dochters een fijne thuis en een betere toekomst te bieden, zet Sandra 
haar zinnen op het bouwen van een eigen huis.

Phyllida Lloyd, de regisseur van Mamma Mia! en The Iron Lady maakte opnieuw een film rond een sterke 
vrouw, maar deze keer met een intense authenticiteit die je onvoorwaardelijk meesleept. De erg down-
-to-earth vertolking van een fantastische Clare Dunne zorgt ervoor dat het verhaal genuanceerd en ver 
weg van Hollywood blijft. Een integere ode aan hoop en doorzettingsvermogen. 

2021, duur: 1:37, regie: Phyllida Lloyd, met: Molly McCann, Clare Dunne, Ruby Rose O’Hara, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 29/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 
13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 in Cinema ZED-Vesalius

“This mamma will 
move you to tears” 


T H E  T I M E S

Recente releases



DuneRed Sandra
Paul Atreides -  een briljante jongeman uit het Huis van Atreides - krijgt 
in een droom bezoek van een mysterieuze vrouw die een noodoproep 
doet voor haar volk op de planeet Arrakis. Kwaadaardige mogendhe-
den strijden om de kostbare grondstof van de planeet, een stof die 
alleen daar te winnen is en in staat is het menselijk vermogen te vergro-
ten. Paul moet naar de gevaarlijkste plek in het universum reizen om de 
toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.

Er werd al een hele tijd reikhalzend uitgekeken naar de verfilming van de 
legendarische scifi-klassieker Dune door Denis Villeneuve (Blade Runner 
2049, Arrival).  Het boek van Frank Herbert werd door velen als onverfilm-
baar beschouwd, zeker nadat niemand minder dan David Lynch er niets van 
bakte in 1984. Voor Villeneuve was het een ultieme jongensdroom om Dune  
te mogen verfilmen. Zijn versie covert de eerste helft van Herberts originele 
boek, wat velen doet hopen op minstens één sequel. Met een sterrencast als 
deze en de magische blik van Villeneuve behoort een nieuwe legendarische 
scifi-franchise zeker tot de mogelijkheden.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  
regie: Denis Villeneuve, met: Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, e.a 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 29/9, 30/9, 1/10, 2/10, 
3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 
10/10, 11/10, 12/10 in Cinema ZED-Ves-
alius 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 
25/10, 26/10 in Cinema 
ZED-STUK

F F O  N I G H T S

“Een bulderend, denderend 
spektakel dat de cinema doet 

daveren op zijn grondvesten” 


D E  S TA N D A A R D

“An epic of otherworldly 
brilliance” 


T H E  G U A R D I A N

“Een blockbuster zoals je 
er nog maar zelden ziet” 


D E  M O R G E N

De wereld van  William en Olga stort in wanneer ze totaal onver-
wacht te horen krijgen dat hun enige dochtertje Sandra dood-
ziek is. De diagnose is bikkelhard: Sandra lijdt aan MLD, een 
zeldzame spierziekte, en heeft nog ongeveer een jaar te leven.  
Papa William weigert echter  de hoop op te geven en gooit zich 
in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.

Red Sandra ging in wereldpremière in Stockholm op het Hope 
International Film Festival en viel daar meteen in de prijzen voor 
niet minder dan drie awards: Beste Film, Beste Scenario én Beste 
Acteur. Het waargebeurde verhaal van de Belgische familie 
Massart - dat 10 jaar geleden de publieke opinie beroerde - is 
verfilmd tot een aangrijpende rollercoaster en is bezig aan een 
intensief festivalseizoen waar vermoedelijk nog meer prijzen uit 
de lucht komen vallen. 

2021, duur: 1:40, regie: Jan Verheyen, Lien Willaert, met: 
Sven De Ridder, Darya Gantura, 
Rosalie Charles, Sara De Roo, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoningen:  23/10 
Livestreaming vanop de rode loper 
in Oostende in Cinema 
ZED-Vesalius

4
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Tout s’est 

bien passé

André ligt op 85-jarige leeftijd in het zieken-
huis na een beroerte. Wanneer hij ontwaakt, 
ontfermen zijn twee dochters zich over hem. 
Hij was heel zijn leven lang nieuwsgierig naar 
alles en gepassioneerd door het leven.  Maar 
André ziet zijn nieuwe situatie, waarin hij half 
verlamd en afhankelijk door het leven moet, 
niet zitten. Hij vraagt aan zijn dochter Emma-
nuèlle om hem te helpen sterven.  Dit zet een 
hele kettingreactie aan vragen en emoties in 
gang.

De Franse topregisseur François Ozon 
verfilmde de autobiografische roman van 
Emmanuèle Bernheim, met wie hij eerder al 
samenwerkte. Het persoonlijk verhaal van de 
euthanasievraag van haar vader is voor Ozon 
de kapstok om dieper in te zoomen op de veel-
zijdigheid van familierelaties. Een film met een 
lach en een traan, zonder grote, melodramati-
sche emoties, maar vol mooi geobserveerde 
kleine momenten, schitterend vertolkt door 
topacteurs als Sophie Marceau, André Dussol-
lier en Charlotte Rampling.

2021, duur: 1:53, Frankrijk, regie: François 
Ozon, met: Sophie Marceau, Charlotte Ram-
pling, André Dussollier, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 
op woensdag 29/9 met inleiding en nage-
sprek rondom euthanasie door Ria Vandermae-
sen van PANAL, 
29/9, 30/9, 
2/10, 3/10, 4/10, 
5/10, 6/10, 8/10, 
9/10, 11/10, 
12/10 in Cinema 
ZED-Vesalius

Worth
Enkele dagen na 9/11 wordt advocaat Kenneth Feinberg aangesteld om het Compen-
satiefonds voor de slachtoffers in goede banen te leiden. Gedurende drie jaar treedt hij 
op als bemiddelaar voor de nabestaanden, maar wordt hij ook het doelwit van hun leed 
en frustraties, want geen enkele cheque kan de pijn van hun verlies verzachten. Eigenlijk 
staat Feinberg voor de onmogelijke opdracht om een financiële waarde toe te kennen 
aan het leven van elk van de ruim 5000 slachtoffers. 

Sara Colangelo (The Kindergarten Teacher) brengt een verfrissend genuanceerde 
film met ijzersterke acteerprestaties rond de onmogelijke vraag wat een mensenleven 
waard is. Alle betrokkenen worden erg genuanceerd geportretteerd in deze intelli-
gente overpeinzing over hoe je omgaat met de tegenstelling tussen medeleven ener-
zijds en noodzakelijk pragmatisme anderzijds. En wat het met een mens doet om toch 
een antwoord te moéten geven op de vraag hoeveel geld het leven van een overledene 
waard is. Naast topvertolkingen van Michael Keaton (Birdman) en  Stanley Tucci (Super-
nova) biedt de film een schat aan integere portretten die de tragiek van een verlies- 
zonder melodrama- perfect weet weer te geven.

2021, duur: 1:58, Verenigde Staten, regie: Sara 
Colangelo,  met: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy 
Ryan, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 29/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 
5/10 in Cinema ZED-Vesalius
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 Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

GRATIS 
naar de film op 
je verjaardag

Acties:
Maak kans op een 

Dinner & Movie 
•

Free posters op ZED’s 
Posterbeurs! 

1 maand lang 
films streamen op

DALTON.BE 

BRING A FRIEND 
Trakteer 1 x per maand  

een vriend op een avondje 
cinema met een 1+1  

gratis ticket

voor een 

FILMTICKET

€ 8 voor  

ZED in de Aula 
&

Filmgeschiedenis
Filmklassiekers

€ 4

via www.cinemazed.be/studentenkaart

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 

1234567891

Emma Watson
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Drunk
Martin en drie van zijn vrienden werken op dezelfde middelbare school als wat uitgebluste 
leraren. Op een avond besluiten ze om een theorie uit te testen die beweert dat een lichte 
bedwelming door een constant alcoholpromille in het bloed, de geest verruimt, zorgen vermin-
dert en de creativiteit vergroot. De eerste resultaten zijn positief: hun lessen en hun resultaten 
verbeteren en de groep voelt zich weer levend! Maar dan worden er grenzen overschreden.

Met Drunk keert bekroond regisseur Thomas Vinterberg grotendeels terug naar de ploeg 
waarmee hij het fenomenale Jagten maakte. Toen sleepten ze een Oscarnominatie in de wacht, 
deze keer mochten ze het beeldje voor Beste Internationale Film 
ook effectief mee naar huis nemen. Het script was opnieuw van 
Tobias Lindholm en bij de acteurs herkennen we naast wereldster 
Mads Mikkelsen de Deense topacteurs Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe en Susse Wold. Winston Churchills bekende boutade dat hij 
meer aan alcohol te danken dan alcohol van hem genomen heeft, 
wordt hier op intense wijze in vraag gesteld.

2020, duur: 1:55, Denemarken, regie: Thomas Vinterberg, 
met: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Maria Bonnevie, 
Lars Ranthe, Susse Wold e.a., dialogen: Deens

06/10

ZED in de Aula: Drunk

Praktisch

De ZED Studentenkaart is GRATIS te ver-
krijgen. Check www.cinemazed.be/
studentenkaart, vul je gegevens in en 
upload een foto. Je kan nadien je kaart 
komen ophalen aan de ZED ticketbalie in 
de Andreas Vesaliusstraat. Iedere Studen-
tenkaart heeft een unieke code waarmee 
je vervolgens je tickets aan kortingstarief 
kan bestellen: 4 euro voor de ZED in de 
Aula-vertoning van de maand, 4 euro voor 
de reeks Filmgeschiedenis en 8 euro voor 
alle andere tickets. De ZED in de Aula-ver-
toningen zijn uiteraard ook toegankelijk 
voor niet-studentenkaarthouders, aan het 
reguliere tarief.

Cinema ZED lanceert een nieuw concept: iedere maand kunnen houders van een ZED 
Studentenkaart voor de spotprijs van 4 euro komen genieten van een topfilm in Aula 
Vesalius. De aula wordt voor deze gelegenheid sfeervol aangekleed en technisch flink 
geüpgrade en zo helemaal klaargemaakt voor een niet-te-missen filmevent!

€4 met ZED-
studentenkaart

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 
1234567891Emma Watson
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Sneak preview

Gratis voor houders van een Cultuurkaart KU Leuven. 
Tickets verkrijgbaar aan de ticketbalie van Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1 u voor de vertoning. Zolang de voorraad strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.

Regelmatig tovert Cinema ZED een wit konijn uit zijn hoed. Een Sneak Preview die een échte verrassing is – een klapper van een film 
die je als allereerste kan ontdekken. Achter het vraagteken staat steeds een film die gegarandeerd een buzz zal veroorzaken.  

De volgende Sneak Preview gaat door in Cinema ZED-Vesalius op 11/10.

8

Cool Abdoul
Alles lijkt mee te zitten voor Gentenaar Ismail Abdoul: door 
zijn talent als bokser haalt hij de Belgische top en in de liefde 
vindt hij zijn soulmate Sylvie. Daarnaast werkt hij als portier in 
het nachtleven en ook hier klimt hij steeds verder op. Hij wordt 
een levende legende in en buiten de ring. Maar samen met het 
succes komen de problemen, wanneer hij steeds meer verstrikt 
raakt in een web van leugens en geweld. Hij zal het ultieme 
gevecht moeten aangaan: dat met zichzelf.

Jonas Baeckeland stond reeds drie maal op Kortfilmfestival Leuven 
en brengt in zijn eerste langspeler het fascinerende en waarge-
beurde verhaal van de Gentse bokser Ismaïl Abdoul. Voor de ver-
tolking koos hij Nabil Mallat, een acteur die zijn eerste ervaring 
opdeed in de bekroonde kortfilm Broeders van  Adil El Arbi en 
Bilall Fallah. Nadien volgden rollen in hun langspelers Image en 
Patser,  en in de televisiereeksen Cordon en De Dag. Naast Mallat 

speelt gevestigde waarde Johan Heldenbergh en Anemone 
Valcke (Adem, Offline). Voor de première speelt de film een thuis-
match op het Filmfestival van Gent. 

2021, duur: 1:40, België,  regie:  Jonas Baeckeland, met:  
Nabil Mallat, Anemone Valcke, Johan 
Heldenbergh, Dimitri Vegas, e.a. dia-
logen: Frans, Nederlands 

Vertoningen: 15/10, 16/10, 17/10, 
18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 23/10, 
24/10, 25/10, 26/10 in Cinema 
ZED-Vesalius



99

Ook in augustus was er 
elke zaterdag een 
Zomerfilm in de 
prachtige Velodroom.

Vorige maand in ZED
Altijd wat te beleven in Cinema ZED. 
Een greep uit de specials en events 
van de afgelopen maand.

De ZED Vedettes, onze studenten 
ambassadeurs, zijn volop leuke acties 
voor de studenten aan het plannen!

Regisseur Lieven van Baelen en de 
jonge acteur Valentijn Braeckman 
kwamen Rookie voorstellen.

Het kersverse platenlabel Pool Needle 
presenteerde de soundtrack van Yummy in 
Cinema ZED. In aanwezigheid van regisseur 

Lars Damoiseaux, componist Nico Renson, 
acteur Bart Hollanders en enkele zombies.

De opgetogen ploeg van Music Hole met 
o.a. Marijke Pinoy, Mourade Zenguendi, 

Wim Willeart en regisseur 
Gaetan Liekens kwam op bezoek!
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Dear 
Comrades!
Sovjet-Unie, jaren ‘60. Lyuda is een trouwe 
communiste die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog meevocht als toegewijde aanhangster 
van Stalin. Nu zit ze in het partijbestuur van 
een stad in het zuiden van de Sovjet-Unie. 
Wanneer een arbeidersstaking in de plaatse-
lijke fabriek dreigt, pleit Lyuda voor een hard 
optreden om het verzet de kop in te drukken. 
Haar opstandige dochter kiest de kant van de 
arbeiders. Het protest wordt hard neergesla-
gen. Lyuda is getuige van het bloedbad en 
komt tot het gruwelijke besef dat haar dochter 
mogelijk is omgekomen. Haar wereldbeeld 
begint te kantelen….

De geschiedenis van de bloedige onderdruk-
king van het protest in Novotsjerkassk werd 
jarenlang in de doofpot gestopt. De 84-jarige 
Russische regisseur Andrei Konchalovsky (The 
Inner Circle) maakte er een meeslepende film 
over in een prachtige zwart-wit fotografie en 
met soms onverwachte satirische insteken. 
Dear Comrades! was de Russische inzending 
voor de Oscars en werd meermaals bekroond, 
o.a. met de Speciale Juryprijs op het Filmfesti-
val van Venetië.

2020, duur: 2:01, Rusland,  regie: Andrei 
Konchalovsky,  met: Yuliya Vysotskaya, Vla-
dislav Komarov, Andrey Gusev, dialogen: 
Russisch

Vertoningen:  
29/9, 30/9, 1/10, 
2/10, 3/10, 5/10, 
6/10, 8/10, 9/10, 
10/10, 11/10, 12/10 
in Cinema ZED-STUK

Stillwater
De Amerikaanse bouwvakker Bill Baker krijgt te horen dat zijn dochter Allison in 
Marseille is gearresteerd. Ze wordt er verdacht van de moord op Lena, een meisje 
waar ze een seksuele relatie mee had. Allison ontkent in alle toonaarden dat ze iets 
met Lena’s dood te maken heeft, maar de politie blijft haar als verdachte zien. Bill 
zakt af naar Frankrijk om haar onschuld te bewijzen. Zonder kennis van de taal of 
cultuur stoot hij op heel wat obstakels. Hij blijft volharden en raakt bevriend met een 
Franse vrouw en haar dochtertje.

Meer dan een zuivere actiethriller is Stillwater vooral een intense karakterstudie waarbij 
Matt Damon een masterclass acteren geeft. De eenvoudige, conservatieve Amerikaanse 
arbeider is geen held, maar een man die -nadat hij met spijt terugkijkt op de vervreemding 
tussen hem en zijn dochter - volledig uit zijn comfortzone moet stappen om haar te redden. 
Oscarwinnend  regisseur Tom McCarthy (Spotlight) creëert hiermee een personage dat 
interessanter is dan de controverse rond de vraag of de film al dan niet misbruik maakt van het 
waargebeurde verhaal van Amanda Knox. Een authentieke film over een man die gevangen 
zit tussen twee werelden.

2021, duur: 2:18, regie: Tom McCarthy, met: Matt Damon, 
Camille Cottin, Abigail Breslin, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 29/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 6/10, 
8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10 in Cinema ZED-STUK
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Son-Mother The Last Duel
Weduwe Leila woont met haar 12-jarige zoon Amir en haar 2-jarig dochter-
tje in een huurkamer. De fabriek waar ze werkt, zit in moeilijke papieren en 
ze vreest ontslagen te worden. Trouwen met buschauffeur Kazem zou een 
oplossing kunnen zijn voor haar financiële problemen. Maar Kazem heeft 
een dochter van 12 jaar en volgens een Iraanse religieuze traditie mag een 
jongen niet met een meisje onder één dak wonen als ze geen bloedver-
wanten zijn. Leila staat voor een hartverscheurende keuze.

Weinig regisseurs zijn zo moedig als de Iraanse Mahnaz Mohammadi. De 
voorbije jaren werd ze gearresteerd en gefolterd voor ‘propaganda tegen 
de staat’. Door een interne verdeeldheid binnen het Iraanse regime kon ze 
toch terug een film maken, en wat voor één. Son-Mother is een intens en 
oprecht hartverscheurend drama dat geen compromissen sluit en op fil-
misch hoog niveau een sober maar authentiek verhaal vertelt. 

2019, duur: 1:42, Iran, regie: Mahnaz Mohammadi, met: Raha Kho-
dayari, Mahan Nasiri, Reza Behboodi, Shiva Ordooie, Maryam Boubani, 
e.a. dialogen: Farsi

Vertoningen: 6/10, 7/10, 11/10, 12/10, 13/10, 
16/10, 17/10, 19/10, 22/10, 24/10, 25/10 
in Cinema ZED-Vesalius

Frankrijk, 14de eeuw. Wanneer ridder Jean de Carrouges terugkeert van 
een veldtocht beweert zijn vrouw Marguerite dat Jacques Le Gris haar 
verkracht heeft. Ooit waren beide mannen vrienden, maar Le Gris koos 
de kant van graaf Pierre d’Alençon in de hoop een stuk land van Jean te 
pakken te krijgen. Le Gris ontkent de misdaad, maar Marguerite beschul-
digt hem openlijk waardoor een duel onvermijdelijk is. Haar beschuldi-
ging brengt ook haar eigen leven in gevaar, want de uitslag van een duel 
wordt gezien als Gods manier om te onthullen wie de waarheid sprak.

De legendarische Britse regisseur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gla-
diator, The Martian) is ondertussen 84, maar levert nog een visueel over-
donderende film af met een indrukwekkende sterrencast: Matt Damon, 
Adam Driver, Ben Affleck en de intrigerende Jodie Comer (Killing Eve). In 
drie delen wordt het verhaal verteld telkens vanuit een ander standpunt: 
dat van de twee duellisten en van Marguerite. Een meeslepende film 
met een authentieke middeleeuwse setting, inclusief een van de meest 
memorabele  kapsels waarmee Matt Damon ooit heeft rondgelopen. 

2021, duur: 2:32, regie: Ridley Scott, met: 
Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:  13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 
17/10, 18/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 
24/10, 25/10, 26/10 in Cinema ZED-Vesalius

“Een schitterende, provocerende film 
[...] Zal gegarandeerd nog stof doen 

opwaaien. Op naar de Oscars!” 

D E  S TA N D A A R D
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(deels) Made in Belgium

Annette
Henry is een beruchte stand-upcomedian met een vlijmscherpe humor, 
Ann een internationaal bekende operazangeres. Samen vormen ze 
een gelukkig en glamoureus koppel. Wanneer hun eerste kindje wordt 
geboren, dochtertje Annette, zet dit hun leven op zijn kop. Want Annette 
blijkt een mysterieus meisje met een uitzonderlijke gave.

Leos Carax (Mauvais sang, Les amants du Pont-Neuf) is sinds de jaren 
‘80 het buitenbeentje van de Franse cinema en doet met Annette zijn 
reputatie als verrassende en eigenzinnige filmmaker alle eer aan. Een 
- deels in België opgenomen - muzikale rollercoaster van epische pro-
porties vol duizelingwekkende audiovisuele ideeën. Een wervelende 
onderdompeling in de wondere wereld van zowel de regisseur en 
van de cultband Sparks. Vreemd, betoverend, donker en onverwacht. 

Annette was de Openingsfilm van het Filmfestival van Cannes, waar de 
film meteen ook twee prijzen in de wacht wist te slepen: de Palm voor 
Beste Regie en - niet onverwacht- de Soundtrack Award.

2021, duur: 2:21, Verenigde Staten, 
regie: Leos Carax, met: Adam Driver, 
Marion Cotillard, Simon Helberg, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 20/10, 22/10, 23/10, 
24/10, 25/10, 26/10 in 
Cinema ZED-Vesalius

Wist je dat Annette gedeeltelijk in België werd opgenomen? De film werd gecoproduceerd door 
het Brusselse Scope Pictures. In het najaar van 2019 verbleven Leos Carax, Adam Driver,  Marion 
Cotillard en de hele ploeg enkele weken in ons land, voor opnames in o.m. Brussel (KVS), Brugge 
(Concertgebouw) en in de onderwaterstudio Lites in Vilvoorde.

Voor een aantal scènes deed de ploeg beroep op lokaal talent. Op die manier belanden onder 
meer acteur Wim Opbrouck, de Leuvense stadssopraan Noémie Schellens  en zangeres Angèle 
in de film. De aanwezigheid van de wereldster Adam Driver ging op social media destijds niet 
onopgemerkt voorbij, met dank aan een filmpje dat Driver zélf postte vanuit het Brusselse Warande-
park. Het hondje van Leos Carax was immers ontsnapt en op de dool. Driver poste een oproep op 
Twitter, een filmpje dat gretig gedeeld werd. Adam Driver in het Warandepark in Brussel
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ZED SPRAK MET RUSSELL EN RON MAEL

Cultband Sparks opnieuw in de spotlights

De vernieuwende musical Annette 
met Adam Driver en Marion Cotillard 
betekent niet alleen de comeback 
van de Franse regisseur Leos Carax 
(Les Amants du Pont-Neuf uit 1991 en 
Holy Motors uit 2012), maar ook die 
van Sparks. De vooral in de jaren ‘70 
zeer populaire Amerikaanse band, 
bestaande uit de broers Russell en 
Ron Mael, componeerde de muziek en 
schreef het script. Een gezellige babbel 
na de grote première in Cannes.

Russell en Ron Mael zijn bij het grote publiek 
vooral bekend door hun seventies-hits This 
Town Ain’t Big Enough for Both of Us, The 
Number One Song in Heaven en Beat the 
Clock, maar in tegenstelling tot veel andere 
bands bleven ze niet steken in een traditionele 
popartiestencarrière. Ze zetten zeer uiteen-
lopende projecten op waarbij ze onder meer 
hun liefde voor cinema toonden. Annette, 
een Belgische coproductie, zou je kunnen 
omschrijven als de culminatie van hun meer 
alternatieve zijde.

Jullie carrière is altijd verbonden geweest 

met het filmische. Is Annette het hoogtepunt 

van die liefde voor cinema?

Ron Mael: “In zekere zin, ja. We hadden in het 
verleden verschillende muzikale filmprojec-
ten, maar die bleven steken in de voorberei-
ding of in de theatermusicalfase – zoals The 
Seduction of Ingmar Bergman. Dat Annette 
toch de filmvorm bereikte, is voor ons een 
droom die werkelijkheid werd. Maar in onze 
Sparks-songs dachten we qua verhaal en 
beeld toch ook altijd heel cinematografisch. 
We zijn dus ongelofelijk blij met Annette, 
maar dat we het festival van Cannes mochten 
openen, kunnen we nog steeds niet vatten.”

De film heeft een metastart met acteurs, 

regisseur en muzikanten die al zingende 

samenkomen en een wandeling maken. 

Waarom zo’n begin?

Russell: “Die intro is bedoeld als een com-
mentaar op de film die je zo dadelijk gaat 

bekijken. We vonden het de juiste invals-
hoek voor dit verhaal en het was er al in ons 
origineel script. En zoals de aanhef levert 
ook het einde een commentaar op de film 
die je net gezien hebt. Moderne filmmusicals 
kunnen vandaag de dag op een heel andere 
manier verteld worden dan voorheen. Je 
hoeft dat niet te doen met adembenemende 
choreografie, dansende mensen en een 
optimistisch verhaal. Het begin en het einde 
zijn slechts enkele commentaren. Neem nu 
die scène waarin de komiek, gespeeld door 
Adam Driver, aan het publiek vertelt dat het 
vroeger lachte met zijn grappen en nu niet 
meer. Het publiek reageert op zijn opmer-
king door volledig synchroon naar hem te 
wijzen en te schreeuwen. Dat is nog zo’n 
voorbeeld van een commentaar op de film. 
Die voorbeelden zijn allemaal naturalistisch, 
maar we spelen ook een beetje met de vorm 
van de film.”
Ron: “We willen dat de toeschouwers zich 
bewust wordt van het kijken naar een film, 
eerder dan dat ze zich in het verhaal 
verliezen.”

De film handelt over een showbizzkoppel 

dat een kind krijgt, waarna de problemen 

beginnen. Waarom werd een pop gebruikt 

om dat kind uit te beelden?

Russell: “In onze originele show, die met een 
beperkt budget ging gemaakt worden, hadden 
we een pop in een kinderwagen. Toen Leos de 
film voorbereide, twijfelde hij of dat kind nu een 
pop moest zijn of een echt kind. Wij waren alvast 
heel blij dat hij voor een pop koos, want dat 
betekende een extra laag om deze film uniek te 
maken. Voor de ouders maakt het niet uit of dat 
kind nu echt is of niet. Ze houden van hun kind, 
in welke vorm dan ook.”

In de film is er een #MeToo-moment met 

de track Six women have come forward. 

Wanneer is die geschreven?

Russell: “Het voelt vreemd aan, maar we 
hebben die track negen jaar geleden geschre-
ven. Nu wordt die term in alle media gebruikt. 
Maar toen we ze schreven, was er nog geen 
sprake van #MeToo en kwamen die verhalen 
over misbruik nog niet in de pers. Nu valt die 
scène mooi samen met de recente situaties 
over misbruik in Hollywood. Ik denk dat we op 
onze tijd vooruit waren toen we het over dat 
onderwerp hadden. (lacht)”

Mensen van boven de veertig herkennen 

jullie onmiddellijk. Maar worden jullie ook 

herkend door de jongere generaties?

Russell: “Edgar Wright heeft onlangs een 
documentaire over Sparks gemaakt. Met die 
film wilde hij de band in de schijnwerpers 
plaatsen. The Sparks Brothers is nu uit in de 
VS en het valt op dat veel jonge mensen door 
de film op zoek gaan naar muziek van Sparks. 
Wright wilde om nog een andere reden die 
documentaire maken. Hij vond dat hij moest 
aantonen dat de huidige muziek van Sparks 
even waardevol en bruisend of zelfs meer 
bruisend is dan de muziek uit de gouden 
jaren. Hij toont dat de projecten die we nu 
doen allesbehalve typisch zijn voor een band 
met 25 albums. Dat trekt ook nieuwe fans 
aan.” (Chris Craps) 

“Filmmusicals 
kunnen vandaag 

de dag op een heel 
andere manier 

verteld worden 
dan voorheen”
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La Civil
De tienerdochter van Cielo wordt ontvoerd door een kartel in het noorden van Mexico. 
Wanneer het onderzoek van de autoriteiten nergens toe leidt, besluit Cielo het heft in eigen 
handen te nemen. Ze begint haar eigen onderzoek en wint het vertrouwen van Lamarque, 
een soldaat die nogal eens buiten de lijntjes durft kleuren. Hij stemt ermee in haar te helpen, 
maar Cielo komt hierdoor in een vicieuze cirkel van geweld terecht.

De Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai maakte in 2014 furore in het festivalcircuit 
met haar documentaire Waiting for August. Haar fictiedebuut La Civil mocht in wereldpremière 
gaan op het filmfestival van Cannes, waar hij de Prix du Courage won én is de Openingsfilm van 
Film Fest Gent. Een uitdagende en authentieke thriller die door zijn realiteitszin des te aangrij-
pender is en naar de keel grijpt.

2021, duur: 2:25, België, Mexico,  regie: Teodora Ana Mihai, 
met: Arcelia Ramirez, Jorge A. Jimenez, e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: Avant-Première op 20/10 in 
aanwezigheid van de regisseur in Cinema ZED-Vesalius

Grosse Freiheit
In naoorlogs Duitsland wordt Hans van 
Auschwitz overgebracht naar een Duitse 
gevangenis. Wanneer hij vrijkomt, belandt 
hij in de jaren die volgen keer op keer terug 
in de gevangenis. Hans is homoseksueel 
en volgens paragraaf 175 van het Duitse 
Wetboek is dit strafbaar. Zijn enige houvast is 
celgenoot Viktor, een veroordeelde moorde-
naar. Doorheen de tijd leren de twee tegen-
polen elkaar steeds beter kennen.

Een ijzersterke film die in Cannes de juryprijs 
van Un Certain Regard won en een perfect 
harmonieuze mix weet te maken van een per-
soonlijke en een maatschappelijke verhaallijn. 
In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski (Liebe 
in den Gängen, Transit) het hoofdpersonage 
met bravoure, bijgestaan door een even sterke 
Georg Friedrich (Helle Nächte). De film werd 
grotendeels opgenomen in een in onbruik 
geraakte gevangenis, de perfecte locatie voor 
een bijzonder verhaal van toenadering tussen 
tegenpolen.  

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: Sebas-
tian Meise, met: Franz Rogowski, Georg 
Friedrich, Anton von Lucke, Thomas Prenn, 
e.a. dialogen: Duits  

Vertoningen: 19/10 
in Cinema ZED-Vesalius

F I L M  FES T  G EN T  O N  TO U R
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Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Maar op de 
speelplaats van haar nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar grote broer Abel gepest wordt. Ze wil 
hem helpen, maar haar broer wil absoluut dat ze zwijgt. Nora staat voor een verscheurende keuze die 
haar leven helemaal overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd op een minutenlange staande ovatie, maar wist er ook 
de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen in de sectie Un Certain Regard, het onderdeel dat gedurfde films 
en jong talent in de schijnwerpers plaatst.  Een ingehouden en toch overweldigende film die op unieke 
wijze de kwetsbaarheid, de hardheid én de veerkracht van kinderen portretteert en compromisloos 
voor het standpunt van Nora kiest. Deze eerste langspeler van de Belgische Laura Wandel - die eerder 
in Cannes en in Leuven stond met haar kortfilm Les corps étrangers- bewijst dat ze een naam is om in het 
oog te houden.

2021, duur: 1:13, regie: Laura Wandel, met: Günter Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden, Lena 
Girard Voss, Maya Vanderbeque, Thao Maerten,e.a. dialogen: Frans 

Vertoning: 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10,  
25/10 in aanwezigheid van de regisseur, 26/10 in Cinema ZED-Vesalius

Un monde
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Vijf kortfilmtoppers 
om naar uit te kijken

T’es Morte Hélène  
Michiel Blanchart (BE)
Een Belgische winnaar in Odense! Deze film ging 
aan de haal met de Artist Award, uitgereikt aan de 
film met de sterkste artistieke expressie. Zelden 
een kortfilm gezien die zo perfect de balans vindt 
tussen komedie, horror, drama en romantiek. Deze 
film werd intussen ook geselecteerd voor Kortfilm-
festival Leuven!

Young 
Kristian Håskjold (DK)
Aandacht ging ook uit naar de nieuwe film van 
Kristian Håskjold. Met A Worthy Man won hij in 
2018 in Leuven de juryprijs voor beste Europese 
kortfilm en was daarmee meteen gekwalificeerd 
voor de Oscars en de European Film Awards. Nu 
gooit hij het over een andere boeg, de depres-
sieve bakker wordt ingeruild voor een gemene 
groep tienermeisjes. Ook deze film zal te zien 
zijn op Kortfilmfestival Leuven!

When The Moon Was Gibbous
Erika Grace Strada (DK)
Prijs voor opvallend talent in de Deense com-
petitie. Inderdaad opvallende animatie in stijl 
en geluid, maar vooral in lengte. Na 3 minuten 
verschijnt de titel en lijkt de film te gaan begin-
nen, maar het blijkt slechts de aankondiging van 
de aftiteling. Kort en krachtig is goed, maar het 
smaakt zeker naar meer. Geselecteerd!

The Long Goodbye 
Aneil Karia (UK)
De hoofdprijs in Odense gaat naar The Long 
Goodbye van Aneil Karia. Hoofdrolspeler Riz Ah-
med (Sound of Metal) vertolkt intens een slachtof-
fer in een helaas erg geloofwaardige dystopische 
toekomst, waar een familie uit het midden Oosten 
uit hun huizen wordt gesleurd door een georga-
niseerde racistische bende. Vooral het gebruik 
van muziek, rap en spoken-word tilt de kortfilm tot 
een hoger niveau. 

On n’est pas des animaux 
Noé Debré (FR)
De Storyteller Award gaat naar deze komische 
Franse film, waarin Igor, een depressieve man zijn 
ex-vriendin opzoekt.  Igor voelt zich persoonlijk 
aangevallen omdat zij een activistengroep heeft 
opgericht rond het vrouwelijk orgasme. Gese-
lecteerd voor Kortfilmfestival Leuven!

La nuit des rois
Een jongeman wordt naar La Maca verbannen, een gevange-
nis diep in het Ivoriaanse woud. Volgens de traditie moet hij als 
nieuweling bij de eerste maansverduistering een nacht lang de 
andere gevangen weten te boeien met een verhaal. Wanneer ze 
niet tot zonsopgang aan zijn lippen hangen, moet hij het bekopen 
met de dood. Nerveus begint hij aan het verhaal van de legenda-
rische rebel Zama King.

Verhalen vertellen om te (over)leven. De Ivoriaanse filmmaker Phi-
lippe Lacôte weet waarover hij praat en bewees zijn vertelkunst in 
zijn debuutfilm Run, die in 2014 in Cannes in première ging. Met 
zijn tweede langspeler wou Lacôte meer dan ooit filmen vanuit 
een Westafrikaans perspectief: hij combineert eeuwenoude, Afri-
kaanse lichamelijke verteltradities met een meer klassieke westerse 
dramaturgie, authentiek realisme met Afrikaans magisch denken. 
En deze bijzondere mix werkt wonderwel. De twee verhaallijnen 
raken steeds meer met elkaar verweven in een fascinerend samen-
spel tussen verteller en luisteraar. 

2020, duur: 1:33, Ivoorkust,  regie: Philippe Lacôte, met: 
Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka 
Sawadogo, e.a.  dialogen: Frans, Dioula

Vertoningen: 6/10, 7/10, 9/10, 
11/10, 14/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 
24/10, 26/10 in Cinema ZED-Vesalius

EEN RAADSELACHTIGE,  
ORIGINELE FILM OVER  
DE KRACHT VAN VERHALEN

de Volkskrant

UNE ATMOSPHÈRE  
ÉLECTRIQUE  

ET ENVOÛTANTE
La Libre
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FESTIVALVERSLAG

Onze man in Odense

In december 2021 vindt de 27e editie 
plaats van Kortfilmfestival Leuven. 
Festivalcoördinator en programmator 
Vincent Langouche werkt volop aan 
de samenstelling van het programma 
en onderhoudt nauwe contacten 
met collega-festivals. Na anderhalf 
jaar corona-ellende kon hij eindelijk 
opnieuw een fysiek festival bezoeken. 
Een verslag vanuit Denemarken.

Vincent Langouche:  “Na 18 maanden kon ik 
eindelijk terug een fysiek festival bezoeken. 
En niet het minste! Odense (eu-ense volgens 
de lokale bevolking) Film Festival is het oudste 
filmfestival van Denmarken en was al toe aan de 
46ste editie.

Het festival schoof dit jaar op van augustus naar 
de eerste week van september en dit bleek de 
perfecte timing, net op het moment van het 
wegvallen van zowat alle coronamaatregelen in 
Denemarken. Initieel wat onwennig, zeker voor 
internationale gasten die thuis nog strikte regels 

moeten volgen, maar na verloop van tijd erg fijn 
om terug zoals vroeger een festival te kunnen 
beleven. Eindelijk terug onder de mensen!”

“Wat meteen opvalt is hoe Odense Film 
Festival (OFF) na al die jaren het jeugdig 
enthousiasme weet te bewaren. Het festival is 
wonderwel georganiseerd, mede dankzij een 
team van gepassioneerde vrijwilligers die elke 
vertoning inleiden en in gesprek gaan met de 
aanwezige filmmakers.”

Die filmmakers zijn er met hopen, voornamelijk 
beginnende Deense cineasten, waarvan we er 
ook in Leuven een aantal aan het publiek zullen 

voorstellen. Maar ook gevestigde namen in 
de Deense filmwereld. Heel deze industrie 
verplaatst zich in de zomer voor een week met 
de trein over het water van Kopenhagen naar 
Odense.

Ik vul de dagen met kijken van nieuw werk van 
nieuw filmtalent, ontmoet collega’s en smeedt 
alvast plannen voor samenwerkingen en uitwis-
selingen – daarvoor zijn we hier.

Het festival sluit af met een slotceremonie om 
ú tegen te zeggen. Festivaldirecteur Birgitte 
Weinberger nodigt alle aanwezige filmmakers 
samen uit op het podium: een prachtig zicht, 
de bijna lege zaal en uitsluitend lachende 
gezichten op het toneel. De toon is gezet. Later 
tijdens de ceremonie steelt Brigitte, die ook 
professioneel zangeres is, volledig de show 
met een duet met de presentator. Het is duide-
lijk waar de drijvende kracht en het enthousi-
asme van het festival vandaan komen!” 

Van 3 tot en met 11 december vindt de 27e editie van Kortfilmfestival Leuven plaats, ’s lands grootste filmtalentenjacht en ook 
de plek waar de carrière van zowat iedere Vlaamse cineast van start ging. Negen dagen lang kan je komen genieten van hon-
derden speelfilms, animatiefilms, clips, documentaires en hybride werk van nieuw filmtalent uit eigen land en ver daarbuiten. 
Kortfilmfestival Leuven is ook internationaal een belangrijke speler, die zowel EFA-, BAFTA als Oscar Qualifying is!

In 2021 vindt Kortfilmfestival Leuven voor het eerst in bijna twee decennia niét plaats in Kunstencentrum STUK - dat tijdelijk sluit voor 
verbouwingswerken - wel in de twee zalen van Cinema ZED Vesalius én in de daarnaast gelegen Aula Vesalius. De foyer van cinema’s en 
aula doet dienst als festivalcentrum.

Kortfilmfestival Leuven
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Documentaires

Silence of the Tides
De Wadden, erkend als internationaal werelderfgoed, zijn als 
één groot, levend, ademend organisme. In dit grote intergetij-
dengebied is de ademhaling van eb en vloed vitaal voor flora, 
fauna en de mens. Een intens cinematografisch portret waarin 
de continue ‘ademhaling’ van het Waddengebied centraal 
staat.

Silence of the Tides is een film die in- en uitademt met de getij-
den, terwijl het de breekbare relatie tussen mens en natuur 
verkent. Een hypnotiserende blik op de cycli en contrasten van 
de seizoenen: leven en dood, storm en stilte, de massa en het 
individu. Een poëtische overpeinzing zonder voice-overs of 
interviews tegen een overweldigend decor van lucht, water, 
wolken, wind, mist en voortdurend veranderend licht. 

2021, duur: 1:43, Nederland, 
regie: Pieter-Rim de Kroon, 
dialogen: Geen

Vertoningen: 30/9, 2/10, 
4/10, 9/10, 11/10, 12/10 
in Cinema ZED-Vesalius

WWW.SILECEOFTHETIDES.COM   ©2020 ALL RIGHTS RESERVED WINDMILL FILM

WINDMILL FILM PRESENTS
A FILM BY PIETER-RIM DE KROON WRITTEN BY PIETER-RIM DE KROON & MICHIEL BEISHUIZEN DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY DICK HARREWIJN EDITOR ERIK DISSELHOF SOUND RECORDING VICTOR DEKKER

MUSIC COMPOSED BY BIRGIT WILDEMAN SOUND MIX DANNY VAN SPREUWEL SOUND POST POSTA AMSTERDAM GRADING DE GROT RESEARCH KEES COLENBRANDER
DISTRIBUTOR WALLIE POLLÉ LINE PRODUCER REINETTE VAN DE STADT PRODUCER ANNEMIEK VAN DER HELL
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THE PARTY FILM SALES

Arica
In 1984 verscheepte het Zweedse mijnbedrijf Boliden giftig afval naar Chili, 
dat daar netjes verwerkt zou worden. In werkelijkheid werd een deel van 
het afval gedumpt aan de rand van de woestijnstad Arica. Met dramatische 
gevolgen: verschillende bewoners krijgen kanker en steeds meer kinderen 
worden geboren met afwijkingen. De documentaire ‘Arica’ volgt de juri-
dische nasleep van het schandaal. Het is een David tegen Goliath verhaal 
waarin dure advocaten en ingewikkelde of ontoereikende wetgeving het 
verschil uitmaken.

Om deze praktijken een halt toe te roepen, is er zowel op Belgisch, Europees als 
internationaal (VN) vlak wetgeving in de maak rond de zogenaamde zorgplicht voor 
bedrijven. Wat is dat juist en hoe kan dat mensenrechten en milieu beschermen?

Na de vertoning van 12/10 gaat journalist Bruno Struys (De Morgen) in gesprek 
hierover met professor Geert Van Calster, gespecialiseerd in internationale pro-
cesvoering (IPR), het economisch recht in de EU, 
milieurecht en internationaal handelsrecht.

2020, duur: 1:35, Zweden , regie: Lars 
Edman, William Johansson Kalén, dialogen: 
Engels, Spaans, Zweeds

Vertoningen: 12/10 met nagesprek door 
Prof. Geert Van Calster, 15/10, 20/10 
in Cinema ZED-Vesalius
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Holgut
De Siberische permafrost smelt, oeroude 
botten rijzen uit de grond, maar wilde 
dieren worden steeds zeldzamer. Twee 
broers en een wetenschapper begeven zich 
in de uitgestrekte wildernis van Jakoetië, op 
zoek naar een mythe. Roman en Kyym jagen 
op een zeldzaam rendier, terwijl Semyon 
speurt naar een levensvatbare cel van de 
mammoet, die hij nodig heeft om het uitge-
storven dier te klonen. 

Holgut is een eigentijds verhaal gebaseerd op 
historische, mythologische en actuele verhalen. 
De film combineert op gedurfde wijze elemen-
ten van fictie en documentaire en manoeuvreert 
schijnbaar moeiteloos van een meeslepende 
werkelijkheid naar visuele poëzie. Te midden 
van een Siberische goudkoorts naar de mam-
moetivoor lijkt sciencefiction werkelijkheid te 
worden en werkelijkheid mythe.

2021, duur: 1:13, België,  regie: Liesbeth 
De Ceulaer, dialogen: Russisch, Sakha

Vertoningen: 10/10, 12/10, 17/10, 18/10, 
25/10 in Cinema ZED-Vesalius
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Silence of the Tides

LIESBETH DE CEULAER OVER HOLGUT

“Ik wil dat we de klimaatverandering 
zién en ervaren”

Op DOCVILLE 2021 won Liesbeth De Ceulaer de Prijs voor Beste Belgische 
Documentaire met Holgut. En daarmee is deze bijzonder getalenteerde 
cineaste niet aan haar proefstuk toe: ze won de prijs al eerder in 2013 
(met Behind the Redwood Curtain) én in 2020 (als één van de drie maak-
sters van  Victoria). Een traject dat niemand haar voor deed. In oktober 
verschijnt Holgut in de Belgische bioscopen.

Waar komt het idee voor Holgut vandaan?

Liesbeth De Ceulaer: “Ik was al lang geïntrigeerd door de rol die mensen spelen in de 
klimaatverandering en ook door het uitsterven van planten en dieren. En dat terwijl mensen 
dieren en natuur nódig hebben. Die tegenstelling fascineerde me. In het verhaal van de 
mammoeten komen die twee aspecten aan bod. Er wordt namelijk aangenomen dat zij uit-
gestorven zijn door een combinatie van klimaatverandering en door toedoen van de mens.
Verder wilde ik een verhaal maken dat zich nu afspeelt. Daarom wilde ik graag naar een 
plaats gaan waar die klimaatverandering echt zichtbaar is, waar mensen er dagelijks mee 
geconfronteerd worden. Al die elementen kwamen samen in Jakoetië”.

Je slaagt erin de kijker een gevoel te geven alsof die echt ter plaatse is, je voelt als het 

ware de sfeer. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Het was heel belangrijk voor mij om een gevoel op te wekken dat die klimaatverandering 
echt nú aan het plaatsvinden is. Dus in sommige shots hebben we een glazen frame voor 
het beeld gezet met water op, zodat je bijna voelt dat het beeld nat is. Alsof je omringd 
bent door water. En bij de soundscape werkten we ook veel met smeltende geluiden. 
Daarom is het belangrijk dat er bijna geen interviews in voorkomen. Ik wilde niet dat 
mensen uitleg gaven, maar dat we de klimaatverandering konden zien en ervaren.”

De film heeft verschillende hoofdpersonages; de wetenschapper en de twee broers. 

Hebben zij zelf een grote invloed gehad op het eindresultaat?

“Absoluut. Ik had de twee broers zelfs nog niet ontmoet voor ik hun scènes ging filmen. We 
hadden dus ongeveer twee weken om alles te filmen maar ook om elkaar te leren kennen en 
om het project verder uit te denken. Er waren wel een aantal scènes die vaststonden, zoals 
kamperen, vissen, leren jagen. Maar ik had genoeg ruimte voorzien om hen echt zichzelf te 
laten zijn. Er waren momenten dat ze zeiden “nee, ik zou nooit zoiets zeggen” en dan begon-
nen we te zoeken naar wat ze wel zouden zeggen. We werkten er dus echt samen aan en 
spendeerden eigenlijk meer tijd aan het voorbereiden van de scènes dan het filmen zelf.”

De film heeft veel scènes die eerder doen denken aan sciencefiction en mythologie 

dan aan een documentaire. Is dat iets waar je mee bezig was?

“Voor mij is er geen duidelijke scheiding tussen fictie en documentaire. Het vloeit allemaal 
over in elkaar. Dromen zijn bijvoorbeeld een belangrijk element in de film. Zeker op het 
einde van de film evolueert die naar een soort van droomwereld, samen met de perso-
nages. En voor mij is dat hún droom. Daar kunnen we dus over debatteren of het fictie of 
realiteit is want ze zijn aan het acteren als zichzelf en zijn eigenlijk de ideeën van hun eigen 
gedachten aan het naspelen.” (Interview: Visions Du Réel / Transcriptie: FV)  
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SPECIAL

FBI vs De Burgerrechtenbeweging

Martin Luther King vs. The FBI
Martin Luther King staat geboekstaafd als de charismatische en pacifistische voor-
vechter van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar zo werd hij niet 
gezien door de toenmalige, erg machtige FBI. Voor hen was King een gevaar dat 
bestreden moest worden. Recent vrijgegeven afluistertapes onthullen een onthut-
send en wraakroepend beeld van de houding van de FBI tegenover de burgerrech-
tenactivist. Een herinnering dat institutionele onderdrukking van alle tijden is.

J. Edgar Hoover zag in Martin Luther King een immens gevaar voor de Amerikaanse 
samenleving. Die moest immers blijven zoals ze was, waarbij zwarten tweederangs-
burgers waren. Heel wat geheime documenten en opnames van deze periode zullen 
pas in 2027 worden vrijgegeven, maar een aantal werden recent publiek gemaakt. 
Na zijn befaamde “I have a dream”-speech werd King in een interne memo officieel 
gebrandmerkt als een gevaar voor de toekomst van het land. Sam Pollards ophefma-
kende documentaire onderzoekt hoe de Amerikaanse regering Martin Luther King 
niet enkel afluisterde, maar ook actief probeerde in diskrediet te brengen. Pollard 
gebruikt een combinatie van talloze archiefbeelden en nieuwsfragmenten, maar ook 
FBI-promotiefilmpjes en scènes uit Hollywoodfilms, telkens toegelicht door betrok-
kenen en historici. Een onthutsend beeld van een jarenlange, stiekeme heksenjacht 
die pas eindigde met de moord op Martin Luther King 
in 1968.

2020, duur: 1:46, Verenigde Staten,  regie: Sam 
Pollard, dialogen: Engels

Vertoningen:  13/10, 14/10, 19/10 met nagesprek 
met Amerikadeskundige, 21/10, 22/10, 26/10 in 
Cinema ZED-Vesalius

D O C V I L L E  P R E S E N T E E R T

Ongeveer anderhalf jaar nadat de BLM-protesten in volle hevigheid 
losbarstten, blijft de sociale ongelijkheid en het diepgeworteld 
racisme de gemoederen beroeren in Amerika. Niet verwonderlijk 
worden er met de regelmaat van de klok films gemaakt over 
deze thematiek. De afgelopen maanden verschenen twee 
titels, een speelfilm en een documentaire, met een opvallende 
gelijkenis: beide films onthullen de erg bedenkelijke acties van 
de FBI in de jaren ‘60 ten aanzien van de sterk opkomende 
burgerrechtenbeweging.
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Judas and the Black Messiah
Eind jaren 60 maakt de Amerikaanse overheid zich steeds meer zorgen over de Afro-Amerikaanse burgerrechten-
beweging The Black Panther Party. Vooral de populaire Fred Hampton, een van de charismatische kopstukken, 
baart de FBI zorgen. Hij wordt gezien als een een bedreiging voor de witte machtsorde. Ze stellen 
een spion aan die moet infiltreren binnen de dichte kringen van Hampton. 

Een film die twee Oscars won en toch niet in de Belgische bioscopen uitkwam. Het 
is een van de jammere gevolgen van de pandemie, maar Cinema ZED speelt de film 
nu wél. Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther, Queen and Slim) wist met zijn fenome-
nale vertolking meer dan terecht de Oscar voor Beste acteur in bijrol binnen te rijven. 
Een met momenten razend spannende spionagethriller vol vurige dialogen die een 
tragische pagina uit de Amerikaanse geschiedenis belicht en een verrassend genu-
anceerd beeld schetst van een belangrijke problematiek die nog steeds relevant is. 

2021, duur: 2:06, Verenigde Staten,  regie: Shaka King, met: 
Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Jesse Plemons, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen:  20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 
26/10 in Cinema ZED-STUK

BRING-A-FRIEND
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Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken 
met een camper door Engeland. Ze bezoe-
ken familie, vrienden en plekken uit hun verle-
den… Hun reis is echter geen gewone vakan-
tie. Tuskers dementie is de laatste jaren erger 
geworden en de tijd die ze samen nog hebben, 
is momenteel het belangrijkste in hun leven. 
De reis door het verleden staat in het teken van 
een onzekere toekomst. Geheimen worden 
onthuld, plannen vallen in duigen en ze moeten 
zich afvragen wat het betekent lief te hebben in 
de schaduw van een ingrijpende ziekte.

2020, duur: 1:34, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Harry Macqueen, met: Colin Firth, Stanley 
Tucci, Pippa Haywood, 
Sarah Woodward, 
James Dreyfus, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
29/9, 1/10, 3/10, 4/10, 
5/10, 7/10, 10/10, 
12/10 in Cinema ZED-
-Vesalius

SupernovaPlay It 
Again Sam

Sinds de heropening zag ZED jullie met 
plezier terug kiezen voor de ware cinema-
ervaring. Is het de voorbije weken er nog 
niet van gekomen? Of was je favoriete film 
uitverkocht? Geen paniek: Cinema ZED 
geeft je een herkansing. In de Play It Again 
Sam-reeks herhalen we iedere maand de 
hoogtepunten van de afgelopen maand: de 
films die je echt moét gezien hebben op het 
grote witte doek.
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Martin en drie van zijn vrienden werken op 
dezelfde middelbare school als wat uitge-
bluste leraren. Op een avond besluiten ze 
om een theorie uit te testen die beweert dat 
een lichte bedwelming door een constant 
alcoholpromille in het bloed, de geest ver-
ruimt, zorgen vermindert en de creativiteit 
vergroot. De eerste resultaten zijn positief: 
hun lessen en hun resultaten verbeteren en 
de groep voelt zich weer levend! Maar dan 
worden er grenzen overschreden.

2020, duur: 1:55, Denemarken, regie: 
Thomas Vinterberg, met: Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Maria Bonnevie, Lars Ranthe, 
Susse Wold e.a., dia-
logen: Deens

Vertoningen: 
30/9, 1/10, 2/10, 
3/10, 4/10, 6/10, 
8/10, 9/10, 16/10, 
17/10, 19/10 in 
Cinema ZED-Vesalius 

Italië, 17de eeuw. Wanneer de Toscaanse zuster 
Benedetta Carlini woeste visioenen van Jezus 
en stigmata-bloedingen krijgt,  wordt haar rol 
binnen het klooster steeds belangrijker. Daar-
naast voelt Benedetta zich aangetrokken tot de 
jonge Bartolomea en beginnen ze een passio-
nele relatie. De abdis zit in een tweestrijd: ener-
zijds kunnen de wonderen en visioenen  van 
Benedetta het klooster veel opbrengen, maar 
anderzijds krijgt Benedetta ook steeds meer 
macht. Te veel macht...

2021, duur: 2:07, Frankrijk,  regie: Paul 
Verhoeven,  met: Charlotte Rampling, Virgi-
nie Efira, Lambert Wilson, Daphne Patakia, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoningen: 
12/10 (Cinema Pous-
sette 10u30), 14/10, 
17/10, 18/10, 19/10, 
24/10, 25/10 in 
Cinema ZED-Vesalius

Vijf zussen wonen samen in een eenvoudig 
appartement aan de rand van Palermo. Ze 
leven van de duiven die ze op zolder houden 
en verhuren voor ceremonies. De zussen 
hebben het niet breed, maar ze redden zich 
en zijn gelukkig. Als ze op een warme zomer-
dag samen naar een populaire badplaats 
gaan, voltrekt zich daar een tragedie die het 
leven van de zussen en hun onderlinge rela-
ties voorgoed zal veranderen.

2020, duur: 1:34, regie: Emma Dante, 
met: Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, 
Anita Pomario, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen:  
29/9, 1/10, 4/10, 
13/10, 18/10 in 
Cinema ZED-Vesalius

Drunk Benedetta Le Sorelle Macaluso
Poussette
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Afrika Filmfestival
Afrika Filmfestival is ondertussen een jaarlijkse vaste waarde 
in Cinema ZED en toont naar goede traditie de beste films 
uit de Afrikaanse filmcultuur. Afrika Filmfestival 2021 vindt 
plaats van 1 tot en met 16 oktober in Kinepolis, M Leuven 
én natuurlijk Cinema ZED. Het volledige programma van 
Afrika Filmfestival vind je op www.afrikafilmfestival.be

10/10 - Aya 13/10 - Souad

7/10  - Gagarine

10/10 - Chico 
Rei Entre Nos

2/10 - Les prières 
de Delphine
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8/10 - The Tree

13/10 
Debt of Death 14/10 - Eyimofe

15/10
Between Two Seas

7/10 - La Negrada 8/10 - Liborio

3/10 - Afro-
European Shorts 5/10 - Mosquito 6/10  - The Letter
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Flesh and the Devil
M – Eine Stadt Sucht 
Einen Mörder

Soldaten Leo en Ulrich zijn al van kindsbeen af beste vrienden. 
Tijdens hun verlof van militaire dienst valt Leo als een blok voor 
de mooie Felicitas. Maar zij blijkt getrouwd en wanneer ze 
betrapt worden, doodt Leo haar echtgenoot tijdens een duel. 
Wanneer hij in de nasleep hiervan voor vijf jaar in koloniale 
dienst moet, vraagt hij aan Ulrich om voor Felicitas te zorgen 
tijdens zijn afwezigheid.

De stille film die de jonge Greta Garbo definitief op de kaart zette 
als de ultieme verleidster met een intrigerende uitstraling en mag-
netische aantrekkingskracht. Een romantische tragedie met humor 
doorvlochten en enkele cinematografisch onverwacht sterke 
scènes.

1926, duur: 1:52, Verenigde Staten, 
regie: Clarence Brown, met:  John 
Gilbert, Greta Garbo, Lars Hanson, e.a., 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 4/10, 7/10 met live 
pianobegeleiding door Noah Vanden 
Abeele in Cinema ZED-STUK

I.s.m. KU Leuven, Instituut voor Mediastudies 
(i.k.v. college Filmgeschiedenis van Prof. Roel Vande Winkel)

Duitsland in de jaren ‘30. Een kindermoordenaar vermoordt zijn 
jonge slachtoffers willekeurig en houdt daarmee een hele stad in 
z’n greep. Angst en paranoia voeren de boventoon bij de bevol-
king, omdat de politie geen enkel aanknopingspunt heeft in de 
moordzaken.

Fritz Lang baseerde zich op een echte moordenaar, maar ontrafelt 
vooral de woekerende crisis in de onderlaag van de maatschappij, 
de perfecte voedingsbodem voor het opkomend nazisme. Goeb-
bels had dat ook gemerkt en liet de film verbannen. Lang vluchtte 
daarop naar de Verenigde Staten waar de film werd onthaald als een 
meesterwerk.

1931, duur: 1:49, Duitsland , regie: Fritz Lang, met: Peter Lorre, 
Ellen Widmann, Inge Landgut, Theodor 
Loos e.a. dialogen: Duits  

Vertoningen: 11/10, 14/10 met vooraf 
opgenomen inleiding door Prof. Dr. 
Filmgeschiedenis Roel Vande Winkel in 
Cinema ZED-Vesalius

Filmklassiekers

Filmgeschiedenis

€4 met ZED-

studentenkaart

STUDE
NTENK

AART

Johan Van Schaeren
Uw kortingscode: 

1234567891

Emma Watson
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Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum
Katharina ontmoet Ludwig op een feestje en ze brengen samen de 
nacht door. ‘s Ochtends wordt ze door de politie wakker gemaakt. 
Ludwig blijkt een gezochte terrorist te zijn en heeft ondertussen 
het hazenpad gekozen. Katharina wordt gearresteerd, vernederd 
en verdacht van terrorisme… maar de pers pakt haar mogelijk nog 
harder aan.

Deze vlammende aanklacht tegen de macht en de gewetenloos-
heid van de sensatiepers is verbazingwekkend actueel, ook al is de 
film volledig geënt op de situatie in  het toenmalige West-Duitsland, 
met zijn doorgedreven  angst voor het communisme en extreem-
-linkse terreurgroepen als het Rote Armee Fraktion en de genade-
loze invloed van de gewetenloze riooljournalistiek.

1975, duur: 1:46, regie: Volker Schlön-
dorff Margarethe von Trotta, dialogen: 
Duits 

Vertoningen: 
24/10 in Cinema ZED-STUK

Casablanca
Rick is de Amerikaanse uitbater van een nachtclub in 
Casablanca tijdens WO II. Hij krijgt allerlei klanten over de 
vloer: gokkers, vluchtelingen of nazi’s. Rick tolereert iedereen 
en steekt voor niemand zijn nek uit. Tot plots zijn oude liefde  
opduikt samen met haar echtgenoot Victor, een verzetsstrijder.

Dit oorlogsdrama uit 1942 werd bekroond met drie Oscars, 
waaronder die voor Beste Film. Door Casablanca schoot 
Humphrey Bogart naar de hoogste regionen van het sterrendom 
en kreeg Ingrid Bergman een rol waartegen al haar volgende 
afgewogen zouden worden.

1942, duur: 1:43, VS, regie: Michael Curtiz, 
met: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e.a., dialogen: Duits, 
Engels, Frans 

Vertoningen: 18/10, 21/10 met vooraf 
opgenomen inleiding door Prof. Dr. 
Filmgeschiedenis Roel Vande Winkel in 
Cinema ZED-Vesalius

Filmklassiekers

Classics 
restored
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Filmklassiekers

New 
Classic

Basic Instinct + boekvoorstelling
Nick Curran onderzoekt de bloedige moord op 
een popster in LA. Hoofdverdachte is de vrien-
din van de zanger, Catherine Tramell, schrijfster 
van misdaadthrillers. Zij lijkt nauwelijks aange-
daan door de dood van haar minnaar en is vooral 
verdacht omdat de moord precies gebeurd is 
zoals beschreven in haar laatste boek. Curran 
ondervraagt haar en raakt, niet zonder kleer-
scheuren, verstrikt in de manipulaties van de 
hyperintelligente verleidster Tramell.

Naar aanleiding van de publicatie van zijn 
nieuwste boek leidt filmjournalist Chris Craps 
de neo-noir thriller Basic Instinct in, gevolgd 
door een signeersessie. Het boek verzamelt de 
meest boeiende en grappige anekdotes uit zijn 
talloze ontmoetingen met regisseurs en acteurs 
doorheen de jaren. Zo blijkt Basic Instinct-acteur 
Michael Douglas een man met humor die zegt 
wat hij denkt en zeer gevat antwoordt op journa-

listen die hun huiswerk niet hebben gemaakt. Ook 
regisseur Paul Verhoeven werd meer dan eens 
geïnterviewd door Chris Craps, recent nog voor 
zijn nieuwste film Benedetta. Reden genoeg om 
Verhoevens spraakmakende thriller uit 1992 nog 
eens op het grote scherm te tonen.

1992, duur: 2:07,  Verenigde Staten, regie: 
Paul Verhoeven, met: Michael Douglas, Sharon 
Stone, George Dzundza, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
25/10, 26/10 inlei-
ding en signeerses-
sie door Chris Craps 
in Cinema ZED-
Vesalius
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Testimony Death in Venice
Als 19-jarige studeerde wonderkind Dmitri Sjostakovits af aan het 
conservatorium met zijn eerste symfonie. Wanneer het land hele-
maal in de greep komt van Stalin, komt Sjostakovits onvermijdelijk 
ook in contact met de niets ontziende dictator. 

Ben Kingsley (Gandhi, Schindler’s List) is Dmitri Sjostakovitsj in Tony 
Palmers epische biopic van de befaamde Sovjet componist. Een 
groots en aangrijpend relaas over zijn onmogelijke relatie met de 
Sovjetleiders, waarbij hij voortdurend op de slappe koord moest 
wandelen tussen artistieke integriteit en noodzakelijke compromis-
sen. Een schitterend tijdsdocument, grotendeels in zwart/wit met 
hier en daar scènes in kleur, vol schrijnende tragiek en overdonde-
rende muziek.

De film wordt kort ingeleid door Pieter Bergé, artistiek leider Festival 
20.21

1987, duur: 2:37,  Verenigd Konink-
rijk , regie: Tony Palmer, met:Ben 
Kingsley, Sherry Baines, Magdalen 
Asquith, e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 
5/10 in Cinema ZED-STUK

Op een kruispunt in zijn leven reist de wat ziekelijke componist 
Gustav von Aschenbach naar Venetië om er tot rust te komen. In 
de stad die als geen ander schoonheid en vergankelijkheid combi-
neert, raakt hij in de ban van de jeugdige schoonheid van de Poolse 
tienerjongen Tadzio. Het wordt een obsessie die zijn ondergang 
inluidt.

Visconti’s verfilming van de gelijknamige novelle van Thomas Mann 
werd al snel als een meesterwerk erkend. De obsessieve liefde van 
een volwassen man voor een tienerjongen roept bedenkingen op, 
maar heeft vooral een metaforisch doel: de spanning tussen jeugd 
en ouderdom, tussen schoonheid en dood. De muziek van Gustav 
Mahler speelt een cruciale rol in deze indrukwekkende klassieker.

1971, duur: 2:10, Italië , regie: Luchino Visconti, met: Dirk 
Bogarde, Romolo Valli, Mark Burns, 
e.a.  dialogen: Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Pools, Russisch

Vertoningen: 
7/10 in Cinema ZED-STUK

Special

FESTIVAL 
20.21
Festival 20·21 brengt de muziek 
van de 20e en 21e eeuw naar de 
Leuvense podia via een divers en 
gedurfd aanbod met oude en nieuwe 
muzikale klassiekers. Cinema ZED 
vult dit aanbod graag aan met twee 
bijzondere films waarin klassieke 
muziek een cruciale rol speelt. 
Ontdek het hele programma op 
www.festival2021.be



Hou je van film? Hou je van een regelmatig  avondje 
uit naar de bioscoop? Wil je graag alles weten over 
de komende releases, evenementen en belangrijke 
filmmakers? Dan is Club ZED iets voor jou. 

Word lid van 

Club ZED

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
MELD JE AAN OP CINEMAZED.BE/CLUBZED. 
Leden ontvangen naast het ZED Magazine maandelijks 2 unieke 
ticket-codes. Deze codes kunnen online of aan de balie 
omgewisseld worden voor filmtickets naar keuze. Deze codes 
zijn enkel geldig voor voorstellingen van de lopende maand-
programmatie. De minimale duur van een abonnement is  
3 maanden en kan ten alle tijde opgezegd worden. 

  € 18 per maand  
  € 100 per 6 maand

  Maandelijks het ZED magazine in je brievenbus
  Maandelijks 2 tickets voor een film naar keuze uit deze 

maandprogrammatie
  Een Club ZED kortingskaart die je recht geeft op het 

kortingstarief voor alle bijkomende tickets

DE VOORDELEN

PRIJS

P R O G R A M M A  O K T O B E R  2 0 2 1

Cinema ZED Hasselt
Iedere zondag, maandag en dinsdag kan je in De Nieuwe Zaal 
in Hasselt terecht voor een portie topcinema. Cinema ZED 
Hasselt presenteert maandelijks een divers programma van de 
recente speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld 
worden voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de pro-
grammatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

www.cinemazed.be/hasselt

! $  cinemazedhasselt

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt
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Zondag 3 oktober
16u30 Dear Comrades

Maandag 4 oktober 

20u Titane

Dinsdag 5 oktober

20u The Assistant  

Zondag 10 oktober
14u30 Op de Vlucht
16u30 Herself

Maandag 11 oktober

20u Holgut

Dinsdag 12 oktober
20u The Green Knight

Zondag 17 oktober

16u30 Son-Mother 

Maandag 18 oktober 

20u Dear Comrades  

Dinsdag 19 oktober

20u Martin Luther King vs. The FBI

Zondag 24 oktober
14u30 Vogelhuis Verhaaltjes
16u30 The Green Knight

Maandag 25 oktober

20u Herself

Dinsdag 26 oktober
20u Annette
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Met het nieuwe academiejaar neemt ook UUR KULTUUR 
een vlammende start met een Take Off op woensdag 13 
oktober, met o.a. twee vertoningen van het prachtige 
Sweet Thing. 

Alle praktische info:  
www.kuleuven.be/cultuur/uurkultuur 
Gratis met Cultuurkaart

KU Leuven en ZED werken al sinds mensenheugenis intensief samen en dat zal zich ook het komende academiejaar 
flink laten voelen, met een hele reeks gezamenlijke projecten. Deze maand zijn er niet alleen de reeks filmklassiekers 
I.s.m. KU Leuven, Instituut voor Mediastudies (zie p. 26), de ZED in de Aula-vertoning (zie p. 7), er staan ook twee 
feestelijke events op het menu om de start van het nieuwe academiejaar te vieren: een reeks gratis te bezoeken open-
luchtvertoningen in het kader van de Studentenwelkom én een vertoning tijdens TakeOff UUR KULTUUR.

De 15-jarige Billie woont met haar broertje 
Nico bij hun vader Adam in een geïmpro-
viseerd, maar idyllisch bestaan. Adam is 
een lieve papa, maar ook een alcoholist. 
Wanneer Adam gedwongen in rehab moet, 
nemen Bilie en Nico de benen met hun 
nieuwe vriend Malik, op zoek naar zijn vader 
die in Florida zou wonen. 

Sweet Thing

Studentenwelkom 2021: Openluchtcinema

TakeOff UUR KULTUUR

KU Leuven trakteert alle studenten op drie gratis 
openluchtvertoningen aan Alma 3, telkens om 20u30.

Gratis toegankelijk voor studenten met Covid Safe Ticket 
én registratie vooraf via www.studentenwelkom.be

Promising Young Women 
Ma 27/9

Yummy 
Di 28/9

In The Heights
Wo 29/9

KU Leuven & Cinema ZED bundelen de krachten

Feestelijke start 
academiejaar 21-22
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Filmanjaro

In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, worden de ouders 
van Gerda en Otto de dag voor Kerstmis gearresteerd omdat ze bij 
het verzet zijn. Gerda en Otto blijven alleen achter en ontdekken al 
snel dat hun ouders een groot geheim hadden: in de kelder zitten 
twee Joodse kinderen, Sarah en Daniel, verstopt in een geheime 
kast. Kunnen Gerda en Otto het plan van hun ouders afmaken en hun 
nieuwe vrienden veilig over de grens naar Zweden brengen? 

Een spannend verhaal over angst, vriendschap en vertrouwen, maar 
ook over zelfvertrouwen en moed. Deze ontroerende boekverfilming  
is gebaseerd is op historische feiten en weet op perfect gebalanceerde 
wijze een belangrijk verhaal te vertellen aan een jong publiek.

2020, duur: 1:30, Noorwegen, regie:  
Johanne Helgeland, met: Anna Sofie 
Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson 
Steine, e.a.  dialogen: Nederlands

Vertoningen: 29/9, 3/10, 9/10, 
10/10, 16/10, 23/10, 24/10
 in Cinema ZED-Vesalius

Op de vlucht
Negen verhaaltjes, negen verschillende filmpjes over vogeltjes die 
bijzondere avonturen beleven. Zo durft een klein vogeltje niet dade-
lijk mee te vliegen met de grote zwerm tot hij enkele stukjes brood en 
een aanmoediging krijgt en is er een pinguin die helemaal niet houdt 
van de kou. Maar er is ook een nijlpaard die vindt dat zijn achterste te 
dik is en een duif die niet luistert naar de bevelen van de leeuw.

Een gevarieerde selectie van prachtige kortfilms voor de allerkleinsten.

2020, duur: 0:40, Frankrijk , regie: Célia Rivière,  dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 3/10, 10/10, 17/10, 
24/10 in Cinema ZED-STUK

Vogelhuis Verhaaltjes

DE BIBS VAN HET NIJLPAARD / DE PINGUIN DIE HET KOUD HAD / PAPA LANGBEEN  / DUIMELIJNTJE 
DE VIJF BUITENBEENTJES / BOVENOP MIJN HOOFD  / DENK JE DAT JIJ DE LEEUW BENT / DE VOGEL DIE EEN STER HAD DOORGESLIKT

Vanaf 4 jaarVanaf 9 jaar
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Engel is een verlegen meisje dat zich het meest op haar gemak voelt 
thuis, bij haar ouders, haar kat Saturnus en haar gekke oom Tobias. Ze 
heeft het op school niet makkelijk omdat ze niet tot het coole clubje 
behoort. Tot ze op een dag een magisch horloge vindt dat al haar 
wensen doet uitkomen. Maar zal dat haar ook echt gelukkig maken? 

Engel is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van actrice Isa Hoes, die 
het personage van Engel samen met haar 10-jarige dochter Vlinder Kamerling 
heeft bedacht. Toen de verfilming ter sprake kwam, schoof Hoes zelf meteen 
de getalenteerde Dennis Bots naar voren, met wie ze reeds eerder samen-
werkte. Zelf kruipt ze in de huid van Engels briljante, maar enigszins chaoti-
sche moeder. Engel laat via een aloude kinderdroom thema’s als erbij horen, 
afgunst, vriendschap en jaloezie op een luchtige manier aan bod komen. 

2020, Nederland, regie: Dennis Bots, met: Liz 
Vergeer, Barry Atsma, Isa Hoes, Kees Hulst, Ali Ben 
Horsting e.a. dialogen: Nederlands

Vertoningen: 6/10, 13/10, 17/10, 20/10, 
24/10 in Cinema ZED-Vesalius

Engel
Eind jaren ‘60 gaat een weesjongen bij zijn  lieve oma in een klein 
plattelandsstadje wonen. Na een ontmoeting met enkel char-
mante, maar duivelse heksen, nemen ze hun toevlucht in een luxe 
hotel aan de kust. Helaas komen ze er net op het moment dat de 
Opperheks haar handlangers van over de hele wereld heeft laten 
komen om daar haar demonische plannen uit te voeren. 

Roald Dahls fantastische boek werd 30 jaar geleden al succesvol 
verfilmd met een onvergetelijke Anjelica Huston in de hoofdrol. 
Dat zijn grote schoenen om te vullen, maar regisseur Robert 
Zemeckis (Forrest Gump, The Polar Express) vond toch een ideale 
update van de grootheks in Oscarwinnares Anne Hathaway. Een 
heerlijk frisse Halloweenfilm met de unieke donkere ondertoon 
die eigen is aan grootmeester Roald 
Dahl.

2020, duur: 1:44, regie: Robert 
Zemeckis, met: Anne Hathaway, 
Octavia Spencer, Stanley Tucci, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 2/10, 3/10, 10/10, 
17/10 in Cinema ZED-Vesalius

The Witches

Vanaf 9 jaarVanaf 8 jaar
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Wo 29 september

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Dune
15u00  Op de vlucht
17u00  Le Sorelle Macaluso
17u30  Supernova
19u30  Tout s’est bien passé  
20u00  Herself
22u00  Dune
22u00  Worth

Do 30 september

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

17u00  Tout s’est bien passé
17u30  Worth
19u30  Drunk
20u00  Silence of the Tides
21u45  Dune
22u00  Herself

Vr 1 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

17u00  Drunk
17u30  Herself
19u30  Dune
20u00  Worth
22u15  Le Sorelle Macaluso
22u30  Supernova

Za 2 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

14u30  The Witches
15u00  Herself
17u00  Drunk
17u30  Silence of the Tides
19u15  Dune
19u30  Les Prières de Delphine   
21u45  Worth
22u15  Tout s’est bien passé

Zo 3 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

10u30  Herself
11u00  The Witches
14u30  Dune
15u00  Op de vlucht
17u00  Herself
17u30  Supernova
19u30  Afro European Shorts  
20u00  Drunk
21u45  Worth
22u15  Tout s’est bien passé

Ma 4 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Flesh and the Devil

15u00  Dune
15u00  Worth
17u30  Silence of the Tides
18u00  Supernova
19u30  Le Sorelle Macaluso
20u00  Tout s’est bien passé
21u30  Herself
22u15  Drunk

Di 5 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Testimony  

14u30  Tout s’est bien passé
15u00  Herself
17u00  Dune
17u15  Worth
19u30  Herself
20u00  Supernova
21u30  Mosquito  
22u00  Dune

Wo 6 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

14u30  Son-Mother
15u00  Engel
17u00  Tout s’est bien passé
17u30  Herself
19u15  Dune
19u30  La nuit des rois
21u30  The Letter  
22u15  Drunk

20u30 Drunk 

Do 7 oktober

17u30  Flesh and the Devil
20u00  Death in Venice

17u00  La nuit des rois
17u15  Dune
19u30  La Negrada  
20u15  Son-Mother
21u30  Gagarine  
22u15  Supernova

Vr 8 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

17u00  Drunk
17u30  Herself
19u30  Dune
19u30  The Tree  
21u30  Liborio  
22u30  Tout s’est bien passé

Za 9 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Tout s’est bien passé
15u00  Op de vlucht
17u00  Dune
17u30  La nuit des rois
19u30  Herself
20u00  Drunk
21u30  Silence of the Tides
22u15  Dune

Zo 10 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

10u30  Op de vlucht
11u00  Dune
14u30  The Witches
15u00  Herself
17u00  Holgut
17u30  Supernova
19u30  Aya  
20u00  Herself
21u45  Dune
22u00  Chico Rei Among Us  

Ma 11 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Dune
15u00  Herself
17u00  Silence of the Tides
17u30  Son-Mother
19u30  M - eine stadt sucht einen...   
20u00  Sneak Preview  
22u00  La nuit des rois
22u15  Tout s’est bien passé

Di 12 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

10u30  Cinema Poussette: 
 Benedetta  
14u30  Son-Mother
15u00  Silence of the Tides
16u30  Dune
17u30  Holgut
19u30  Tout s’est bien passé
20u00  Arica  
21u45  Supernova
22u30  Herself

Wo 13 oktober

20u00  Sweet Thing
22u00  Sweet Thing

14u30  Engel
15u00  Son-Mother
17u00  Martin Luther King vs the FBI
17u30  Herself
19u30  Soaud  
19u30  Le Sorelle Macaluso
21u30  The Last Duel
21u30  Debt of Death  

Do 14 oktober

17u00  Dune
20u00  Eyimofe  

17u00  M - eine stadt sucht einen...  
17u00  Benedetta
19u30  The Last Duel
20u00  La nuit des rois
22u00  Herself
22u30  Martin Luther King vs the FBI

Vr 15 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

17u00  The Last Duel
17u00  Between Two Seas  
19u30  Herself
20u00  Cool Abdoul
21u30  Arica
22u00  The Last Duel

Za 16 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

14u30  Op de vlucht
15u00  Drunk
17u00  Herself
17u30  Cool Abdoul
19u30  The Last Duel
20u00  Son-Mother
22u00  La nuit des rois
22u30  Cool Abdoul

Zo 17 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u00  Dune
20u00  Stillwater

10u30  Herself
11u00  The Witches
14u30  The Last Duel
15u00  Engel
17u00  La nuit des rois
17u30  Drunk
19u30  Holgut
20u00  Benedetta
21u15  Son-Mother
22u30  Cool Abdoul

Ma 18 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

14u30  The Last Duel
15u00  La nuit des rois
17u00  Holgut
17u30  Le Sorelle Macaluso
19u30  Casablanca  
20u00  Cool Abdoul
21u45  Herself
22u00  Benedetta

Di 19 oktober

17u00  Dune
20u00  Stillwater

14u30  Herself
15u00  Cool Abdoul
17u00  Benedetta
17u30  Son-Mother
19u30  Martin Luther King vs...  
20u00  Grosse Freiheit  
21u45  Drunk
22u30  La nuit des rois

Wo 20 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

14u30  Engel
15u00  Arica
16u30  The Last Duel
17u30  Un Monde
19u30  La Civil  
19u45  Annette
22u30  Cool Abdoul
22u30  La nuit des rois

Do 21 oktober

17u30  Judas and the Black ...
20u00  Dune

17u00  Casablanca  
17u30  Cool Abdoul
19u30  The Last Duel
20u00  Un Monde
21u30  La nuit des rois
22u30  Martin Luther King vs the FBI

Vr  22 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

17u00  The Last Duel
17u30  Son-Mother
19u30  La nuit des rois
20u00  Martin Luther King vs the FBI
21u30  Un Monde
22u00  Annette

Za 23 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

14u30  The Last Duel
15u00  Op de vlucht
17u00  La nuit des rois
17u30  Cool Abdoul
19u30  Annette
20u00  Red Sandra  
21u45  Un Monde
22u15  Cool Abdoul

Zo 24 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u30  Die verlorene Ehre der ... 
20u00  Dune

10u30  Engel
11u00  Annette
14u00  Benedetta
15u00  Op de vlucht
16u30  Annette
17u30  Un Monde
19u15  The Last Duel
20u00  Son-Mother
22u00  La nuit des rois
22u15  Cool Abdoul

Ma 25 oktober

17u00  Dune
20u00  Germania Anno Zero  

14u30  Annette 
15u00  Son-Mother
17u00  Holgut
17u30  Cool Abdoul
19u30  Benedetta
20u00  Un Monde  
22u00  Basic Instinct
22u00  The Last Duel

Di 26 oktober

17u30  Judas and the Black ...
20u00  Dune

14u30  Un Monde
15u00  Martin Luther King vs the FBI
17u00  The Last Duel
17u30  La nuit des rois
19u30  Basic Instinct  
20u00  Cool Abdoul
22u00  Annette
22u15  La nuit des rois

Met in- of uitleiding
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Wo 29 september

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Dune
15u00  Op de vlucht
17u00  Le Sorelle Macaluso
17u30  Supernova
19u30  Tout s’est bien passé  
20u00  Herself
22u00  Dune
22u00  Worth

Do 30 september

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

17u00  Tout s’est bien passé
17u30  Worth
19u30  Drunk
20u00  Silence of the Tides
21u45  Dune
22u00  Herself

Vr 1 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

17u00  Drunk
17u30  Herself
19u30  Dune
20u00  Worth
22u15  Le Sorelle Macaluso
22u30  Supernova

Za 2 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

14u30  The Witches
15u00  Herself
17u00  Drunk
17u30  Silence of the Tides
19u15  Dune
19u30  Les Prières de Delphine   
21u45  Worth
22u15  Tout s’est bien passé

Zo 3 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

10u30  Herself
11u00  The Witches
14u30  Dune
15u00  Op de vlucht
17u00  Herself
17u30  Supernova
19u30  Afro European Shorts  
20u00  Drunk
21u45  Worth
22u15  Tout s’est bien passé

Ma 4 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Flesh and the Devil

15u00  Dune
15u00  Worth
17u30  Silence of the Tides
18u00  Supernova
19u30  Le Sorelle Macaluso
20u00  Tout s’est bien passé
21u30  Herself
22u15  Drunk

Di 5 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Testimony  

14u30  Tout s’est bien passé
15u00  Herself
17u00  Dune
17u15  Worth
19u30  Herself
20u00  Supernova
21u30  Mosquito  
22u00  Dune

Wo 6 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

14u30  Son-Mother
15u00  Engel
17u00  Tout s’est bien passé
17u30  Herself
19u15  Dune
19u30  La nuit des rois
21u30  The Letter  
22u15  Drunk

20u30 Drunk 

Do 7 oktober

17u30  Flesh and the Devil
20u00  Death in Venice

17u00  La nuit des rois
17u15  Dune
19u30  La Negrada  
20u15  Son-Mother
21u30  Gagarine  
22u15  Supernova

Vr 8 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

17u00  Drunk
17u30  Herself
19u30  Dune
19u30  The Tree  
21u30  Liborio  
22u30  Tout s’est bien passé

Za 9 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Tout s’est bien passé
15u00  Op de vlucht
17u00  Dune
17u30  La nuit des rois
19u30  Herself
20u00  Drunk
21u30  Silence of the Tides
22u15  Dune

Zo 10 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u00  Stillwater
20u00  Dear Comrades!

10u30  Op de vlucht
11u00  Dune
14u30  The Witches
15u00  Herself
17u00  Holgut
17u30  Supernova
19u30  Aya  
20u00  Herself
21u45  Dune
22u00  Chico Rei Among Us  

Ma 11 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

14u30  Dune
15u00  Herself
17u00  Silence of the Tides
17u30  Son-Mother
19u30  M - eine stadt sucht einen...   
20u00  Sneak Preview  
22u00  La nuit des rois
22u15  Tout s’est bien passé

Di 12 oktober

17u30  Dear Comrades!
20u00  Stillwater

10u30  Cinema Poussette: 
 Benedetta  
14u30  Son-Mother
15u00  Silence of the Tides
16u30  Dune
17u30  Holgut
19u30  Tout s’est bien passé
20u00  Arica  
21u45  Supernova
22u30  Herself

Wo 13 oktober

20u00  Sweet Thing
22u00  Sweet Thing

14u30  Engel
15u00  Son-Mother
17u00  Martin Luther King vs the FBI
17u30  Herself
19u30  Soaud  
19u30  Le Sorelle Macaluso
21u30  The Last Duel
21u30  Debt of Death  

Do 14 oktober

17u00  Dune
20u00  Eyimofe  

17u00  M - eine stadt sucht einen...  
17u00  Benedetta
19u30  The Last Duel
20u00  La nuit des rois
22u00  Herself
22u30  Martin Luther King vs the FBI

Vr 15 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

17u00  The Last Duel
17u00  Between Two Seas  
19u30  Herself
20u00  Cool Abdoul
21u30  Arica
22u00  The Last Duel

Za 16 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

14u30  Op de vlucht
15u00  Drunk
17u00  Herself
17u30  Cool Abdoul
19u30  The Last Duel
20u00  Son-Mother
22u00  La nuit des rois
22u30  Cool Abdoul

Zo 17 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u00  Dune
20u00  Stillwater

10u30  Herself
11u00  The Witches
14u30  The Last Duel
15u00  Engel
17u00  La nuit des rois
17u30  Drunk
19u30  Holgut
20u00  Benedetta
21u15  Son-Mother
22u30  Cool Abdoul

Ma 18 oktober

17u00  Stillwater
20u00  Dune

14u30  The Last Duel
15u00  La nuit des rois
17u00  Holgut
17u30  Le Sorelle Macaluso
19u30  Casablanca  
20u00  Cool Abdoul
21u45  Herself
22u00  Benedetta

Di 19 oktober

17u00  Dune
20u00  Stillwater

14u30  Herself
15u00  Cool Abdoul
17u00  Benedetta
17u30  Son-Mother
19u30  Martin Luther King vs...  
20u00  Grosse Freiheit  
21u45  Drunk
22u30  La nuit des rois

Wo 20 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

14u30  Engel
15u00  Arica
16u30  The Last Duel
17u30  Un Monde
19u30  La Civil  
19u45  Annette
22u30  Cool Abdoul
22u30  La nuit des rois

Do 21 oktober

17u30  Judas and the Black ...
20u00  Dune

17u00  Casablanca  
17u30  Cool Abdoul
19u30  The Last Duel
20u00  Un Monde
21u30  La nuit des rois
22u30  Martin Luther King vs the FBI

Vr  22 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

17u00  The Last Duel
17u30  Son-Mother
19u30  La nuit des rois
20u00  Martin Luther King vs the FBI
21u30  Un Monde
22u00  Annette

Za 23 oktober

17u00  Dune
20u00  Judas and the Black ...

14u30  The Last Duel
15u00  Op de vlucht
17u00  La nuit des rois
17u30  Cool Abdoul
19u30  Annette
20u00  Red Sandra  
21u45  Un Monde
22u15  Cool Abdoul

Zo 24 oktober

15u00  Vogelhuis Verhaaltjes
17u30  Die verlorene Ehre der ... 
20u00  Dune

10u30  Engel
11u00  Annette
14u00  Benedetta
15u00  Op de vlucht
16u30  Annette
17u30  Un Monde
19u15  The Last Duel
20u00  Son-Mother
22u00  La nuit des rois
22u15  Cool Abdoul

Ma 25 oktober

17u00  Dune
20u00  Germania Anno Zero  

14u30  Annette 
15u00  Son-Mother
17u00  Holgut
17u30  Cool Abdoul
19u30  Benedetta
20u00  Un Monde  
22u00  Basic Instinct
22u00  The Last Duel

Di 26 oktober

17u30  Judas and the Black ...
20u00  Dune

14u30  Un Monde
15u00  Martin Luther King vs the FBI
17u00  The Last Duel
17u30  La nuit des rois
19u30  Basic Instinct  
20u00  Cool Abdoul
22u00  Annette
22u15  La nuit des rois
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Cinema ZED-Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED-STUK 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven



ZED Cadeaubon
€ 9,5

UiTPAS Spaar 20 punten en ontvang 
1 keer per maand bij aankoop van 1 ticket een 

2de ticket gratis voor dezelfde vertoning. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming 
kunnen aan goedkoper tarief een ticket kopen.

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed

Locaties

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
 016/679.235, ticket@cinemazed.be
 Grote zaal: 147 plaatsen | Kleine zaal: 68 plaatsen

 Eetcafé Het Strand 

Boven de cinema
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 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie  
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor 
Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 5 / 3u 
(ipv € 6,8) of € 7 / 4u (ipv € 9).  
Enkel bij aankoop van een filmticket.

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden  
door een volwassene. 

 De filmvoorstellingen beginnen in regel op tijd. 
 Eénmaal de film gestart is, kan je de zaal niet meer in.

2. Cinema ZED-STUK 

 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart | Club ZED Kaart | STUK Kaart  

Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 8
 cinemazed.be/studentenkaart

Cultuurkaart KU Leuven: € 7 
 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!

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

2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart

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