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Recente releases
Holy Spider
Iran, 2001. Een journaliste waagt zich in de meest beruchte buitenwijken van de heilige stad Mashhad om er 
een reeks moorden op vrouwen te onderzoeken. Ze beseft al snel dat de lokale autoriteiten zich niet haasten 
om de zaak op te lossen, de slachtoffers zijn immers vrouwelijke sekswerkers. De moorden zouden het werk zijn 
van één enkele man, die de stad van zijn zonden wil zuiveren door ’s nachts de gevallen vrouwen aan te vallen.

In 2018 verraste Deens-Iraans regisseur Ali Abbasi met Gräns, een eigenzinnig huiversprookje. Vier jaar later 
gooit hij het over een andere boeg met deze aangrijpende misdaadthriller. Abbasi woonde begin jaren 2000, 
toen een seriemoordenaar toesloeg in de stad Mashhad, zelf nog in Iran. Wat hem verbijsterde waren niet zozeer 
de misdaden op zich, maar wel de reactie van een bepaald segment van de Iraanse samenleving dat de moor-
denaar zag als een onzelfzuchtige held. Een strakke film die boeit van begin tot eind, zijn klauwen in je vastzet en 
weigert los te laten. De film ging in première op het Filmfestival van Cannes waar actrice Zahra Amir Ebrahimi de 
Prijs voor Beste Actrice in de wacht wist te slepen.

2022, duur: 1:58, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zweden, regie: Ali Abbasi, met: Zar Amir Ebrahimi, 
Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, e.a. dialogen: Perzisch

Vertoningen: 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 in ZED-Vesalius
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“This film will chill 
you to the bone.” 

THE TELEGR APH
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Twee modellen stappen aan boord van 
een exclusieve cruise voor schatrijke 
mensen. Het wordt een reis die ze niet 
licht zullen vergeten. In Triangle of 
Sadness legt de Zweedse regisseur 
Ruben Östlund - net zoals in Turist en 
The Square - de kleinste kantjes van de 
menselijke soort onder de loep. Goed 
voor een tweede Gouden Palm op het 
festival van Cannes.

Proficiat met je dubbele Gouden Palm. Voelt 

het anders dan de eerste keer?

Ruben Östlund: Eén van mijn vrienden, een 
producent, zei me dat je maar één keer per 
toeval de Gouden Palm kunt krijgen. Geen 
twee keer. Als je hem dan effectief een 
tweede keer wint, wordt die eerste ergens 
opnieuw bevestigd. Maar het neemt ook 
een beetje de illusie weg. Met The Square 
leek het bijna surreëel, deze keer kon ik beter 
achter het gordijn kijken en het mechanisme 
zien. De prijs op zich is natuurlijk fantastisch 
en prestigieus, maar je merkt meer wat er 
allemaal meespeelt. 
Jouw film was zowat de enige in de 

competitie in Cannes die het publiek deed 

lachen. Vind je het belangrijk dat net een 

geestige film bekroond wordt?

Het leek alsof de jury wou zeggen: “Eindelijk! 
Stop met zeveren en toon ons hoe we echt 
zijn!” (lacht) Iedereen vertelde me dat de 
mensen uit de filmindustrie die van het ene 
festival naar het andere reizen niet naar 
prestigieuze arthousefilms zitten te kijken 
op het vliegtuig. Ze kijken naar films die ze 
entertainend vinden. Daarmee bedoel ik niet 
dwaas en oppervlakkig, voor alle duidelijkheid. 
Ik vind Michael Haneke bijvoorbeeld héél 
entertainend. Het hoeft niet per se grappig 
te zijn. Maar een diepzinnig onderwerp 
aankaarten, is op zich niet genoeg. Je moet een 
band scheppen met het publiek.

enkel overeind kan blijven als beide partners 
gelijk zijn. Mijn vrouw komt dan weer uit een 
traditioneel Duits gezin, waar de vader de 
kost verdiende en de moeder huisvrouw was. 
En dat gaf een geweldige clash. Het was een 
van de meest pijnlijke momenten uit mijn 
volwassen leven. (lacht)
Maak je dan ook films om die momenten van 

je af te zetten?

Het zorgt in elk geval voor een hele opluchting 
als ik voel dat ik de nagel op de kop sla. Al die 
schaamte en dat ongemak vormen de drijfveer 
voor mijn films, en als ik dan zie dat andere 
mensen zich erin herkennen, ben ik dankbaar. 
Want het betekent dat ik niet alleen ben. Al 
die mensen moeten afrekenen met dezelfde 
problemen als ik, en het doet deugd om dat 
vast te stellen.
Een wat vreemde vraag om af te sluiten: 

klopt het dat de dronken kapitein, het 

personage dat Woody Harrelson speelt, 

gebaseerd is op Kapitein Haddock uit Kuifje?

(lacht) Niet bewust, maar ik twijfel er niet 
aan dat Haddock er ergens inzit. Als ik een 
dronken kapitein verzin, kom ik automatisch 
uit bij een versie van Haddock. Ik ben 
tenslotte opgegroeid in de jaren ‘70 en ‘80, 
en Kuifje maakt deel uit van mijn cultureel 
erfgoed. Ik was - en ben - een grote fan van 
Hergé. Die personages hebben vaak een 
hoek af en toch blijven ze totaal aannemelijk.

Östlund heeft reden genoeg om trots te 

zijn op zijn film. Maar zoals hij maar al 

te goed weet, heeft het leven zijn eigen 

visie op geluk. Niet lang na dit interview 

overleed plots Charlbi Dean, die in Triangle 

of Sadness de rol van succesvol fotomodel 

Yaya voor haar rekening neemt. Ze was 

amper 32. In een reactie op Instagram sprak 

Östlund van “een schok en een tragedie. Ik 

vind het een eer dat ik haar gekend heb en 

met haar heb kunnen werken. (RN) 

ZED SPRAK MET GOUDEN PALM-WINNAAR RUBEN ÖSTLUND

“Schaamte en ongemak vormen de drijfveer 
voor mijn films”

Volgens jouw cameraman Fredrik Wenzel 

wees je tijdens de opnames van Triangle of 

Sadness je acteurs systematisch terecht als 

ze moesten lachen. “Dit is geen komedie, 

dit is een sociaal experiment!” riep je naar 

verluidt. Wat bedoelde je daarmee?

Omdat ik niet wou dat ze grappig of onnozel 
zouden acteren. In mijn films moet de humor 
uit de situaties zelf komen. Ik wil dus dat 
iedereen op de situaties in de scènes reageert 
als mens. Ik wil bijvoorbeeld ook dat ze 
me zeggen als ze een scène niet helemaal 
geloofwaardig vinden of dat hun personages 
zich niet normaal gedragen. Dan kan ik dingen 
veranderen tot het klopt. Als acteurs komisch 
spelen, dan krijg je een film die enkel maar wat 
grapjes maakt over wat het betekent om een 
mens te zijn. Ik wil meer dan dat.
Veel scènes en situaties zijn blijkbaar 

gebaseerd op beschamende situaties die je 

zelf hebt meegemaakt. Wat vind je zelf de 

meest gênante?

De discussie over de rekening in het 
restaurant. Voor mij is dat zelfs bijna het hart 
van de film. Een man en een vrouw hebben 
een relatie en gaan eten. Cultureel gezien ligt 
de waarde van de vrouw bij haar schoonheid. 
Bij de man is dat zijn portefeuille. Als de 
rekening op tafel komt, zegt de vrouw dat zij 
wel zal betalen omdat ze meer geld verdient. 
Maar ze haalt haar kaart niet boven. Dat is 
bijna letterlijk gebeurd tussen mijn vrouw en 
ik, toen we elkaar nog niet lang kenden. Ik 
kom uit het sociaal geëngageerde Zweden 
en ben opgevoed door een alleenstaande 
moeder die me inprentte dat een relatie 
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Close 
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee handen op eén buik. Ze kennen elkaar 
al hun hele leven en zijn beste vrienden.  Maar hun intense vriendschap wordt 
abrupt verstoord wanneer een ondenkbare gebeurtenis hen uit elkaar drijft. Leo 
probeert te begrijpen wat er gebeurd is en zoekt vol vragen toenadering tot 
Sophie, Remi’s moeder. 

Een staande ovatie van meer dan tien minuten; dat is wat Close, de tweede langspeler 
van Lukas Dhont (Girl), bij zijn première in Cannes mocht ontvangen. Een opluchting, 
want een opvolger presenteren na een debuut dat overal bejubeld en bekroond 
werd, is geen evidentie. Maar Close is een waardige opvolger van Girl en bevestigt 
het talent van Dhont als regisseur van bijzondere, diepmenselijke verhalen. Een deli-
cate,  warme en ontroerende film over vriendschap en verantwoordelijkheid, met een 
sterke beeldtaal en ijzersterke cast. Close wordt ongetwijfeld opnieuw een prijzen-
beest: in Cannes kreeg de film alvast de Grand prix en op Sydney Film festival de Prijs 
voor Beste Film. 

2022, duur: 1:45, België, regie: Lukas Dhont, met: 
Emilie Dequenne, Kevin Janssens, Léa Drucker, e.a. 
dialogen: Frans, Nederlands 

Vertoningen: 28/10 met nagesprek met regisseur Lukas 
Dhont in ZED-Vesalius

Triangle 
of Sadness
Hippe influencers Carl en Yaya worden uitgeno-
digd voor een reisje op een luxe cruise. Hun mede-
reizigers zijn stuk voor stuk multimiljonairs en rijke 
Russische oligarchen. Aan het hoofd van de beman-
ning die voor de gasten zorgt, staat de kapitein, 
een stevige drinker en overtuigd Marxist. Wanneer 
een storm toeslaat, nemen de gebeurtenissen een 
onverwachte wending en wordt de hiërarchie hele-
maal op zijn kop gezet. 

Zweeds regisseur Ruben Östlund won met Triangle of 
Sadness dit jaar zijn tweede Gouden Palm in Cannes 
(na The Square in 2017) en bewijst zich nogmaals als 
grootmeester in de spraakmakende zwarte satire vol 
sociale gêne en met pijnlijk treffende karaktertekenin-
gen. Een donkere, satirische uithaal naar de obsceen 
rijken, met weinig subtiliteit maar heerlijk losgeslagen 
scènes. En natuurlijk met een geweldige Woody Har-
relson in de hilarische bijrol van de dronken kapitein 
die uitblinkt in marxistische quotes. Östlund kan als 
geen ander rake observaties van het menselijk gedrag 
combineren met eigenzinnige zwarte humor. 

2022, duur: 2:27, Zweden, regie: Ruben 
Ostlund, met: Woody Harrelson, Harris 
Dickinson, Charlbi Dean, e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 28/9, 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, 
13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 18/10, 19/10, 21/10, 
22/10, 23/10, 24/10, 25/10 
in ZED-Vesalius

AVA N T- PR E M I ÈR E
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Sneak report 
Rebel
Eénmaal per maand organiseert ZED een sneak 
preview; een avant-avant-première van een film die 
later in de bioscoop zal verschijnen. Wélke film je te 
zien krijgt, dat is een verrassing. Na de voorstelling 
vragen we het publiek de film te beoordelen. 

De Sneak Preview van augustus was Rebel. 
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 50%
 Goed: 35%
 Matig: 15%
  Slecht: 0%
  Heel Slecht: 0%

Confronterend, verontrustend.

Holy Fucking Shit

Lang geleden dat ik nog zo gechoqueerd 
was door een film.

Een prachtige muzikale en choreografische 
omkadering. Een film die iedereen 

gezien moet hebben.

Rebel
Kamal vertrekt van Molenbeek naar Syrië. Zijn mama heeft hem het huis uitge-
zet omdat hij op het slechte pad is geraakt en ze zijn jongere broertje Nassim 
hiervoor wil behoeden. In Syrië kan hij misschien zijn leven beteren door er 
oorlogsslachtoffers te helpen. Eens aangekomen wordt Kamal  met de nodige 
dwang gerekruteerd door IS en belandt hij in Raqqa. Ondertussen wordt zijn 
jongere broer Nassim thuis in Brussel een gemakkelijke prooi voor radicale 
rekruteerders, die beloven hem te herenigen met zijn grote broer. Hun moeder, 
Leila, vecht om het enige wat ze nog heeft te beschermen: haar jongste zoon.

Tussen hun grote Hollywood-projecten door wilde Vlaanderens meest ambitieuze 
regisseursduo absoluut tijd maken voor een erg persoonlijk passieproject. Adil El 
Arbi en Bilall Fallah (Black, Patser, Bad Boys for Life, Ms. Marvel) begeven zich op slip-
perig terrein, want een film maken over Syriëstrijders is geen evidentie. Maar ze zijn 
er bijzonder goed in geslaagd om een oprecht verhaal te vertellen rond belangrijke 
thema’s als identiteit, zingeving en radicalisering. Naar goede gewoonte aangevuld 
met de nodige spectaculaire actie en deze keer ook verrassend veel muziek. Een 
vinnige film, met choreografieën van Sidi Larbi Cherkaoui en een indrukwekkend 
acteerdebuut van Adils jongere broertje Amir El Arbi. Rebel ging in première op het 
filmfestival van Cannes en werd er erg goed onthaald.

2022, duur: 2:14, België, regie: Adil El 
Arbi, Bilall Fallah, met: Amir El Arbi, Aboubakr 
Bensaihi, Lubnah Azabal, Ala Riani, Tara Abboud 
e.a. dialogen: Arabisch, Engels, Frans 

Vertoningen: 5/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 
11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 
18/10, 19/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 
27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10 in ZED-Vesalius

De volgende Sneak Preview gaat door 
op 4/10 in Cinema ZED-Vesalius. 

Gratis voor houders van een Cultuurkaart 
KU Leuven. Tickets verkrijgbaar aan de ticketbalie van 
Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1u voor de vertoning. 
Zolang de voorraad strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.
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Adil en Bilall hebben een tegenslag 
moeten verwerken met de 
geannuleerde blockbuster Batgirl. 
Maar hun tomeloze energie zorgde 
er voor dat ze kort na de release van 
hun serie Ms. Marvel op Disney+ nu 
al met een andere forse bioscoopfilm 
kunnen uitpakken. Rebel verzoent 
oorlogsdrama, exploitation en 
musical en toont nog maar eens dat 
het duo barst van talent.

Rebel ging op Cannes in wereldpremière, 

maar wel buiten competitie. Waarom zat de 

film niet in de competitie?

Adil El Abri: De film was toen nog niet af, er 
was nog werk aan. Dus ik snapte het wel. We 
hebben er zelfs nadat we geselecteerd waren 
nog flink aan gewerkt. Toch waren we heel 
blij dat we voor de eerste keer naar Cannes 
konden met een van onze films. We hebben 
altijd gezegd: “We zullen naar Cannes gaan 
als ze ons uitnodigen.” Dat is nu gebeurd.
Bilall Fallah: Dat we met onze meest 
persoonlijke film uitgenodigd werden op het 
festival vonden we ook ongelofelijk.
De film kostte 9 miljoen euro, maar het lijkt 

alsof hij zeker 20 miljoen heeft gekost. Hoe 

doen jullie het toch?

Adil: Onze cameraman Robrecht Heyvaert, met 
wie we nog studentenfilms maakten, laat die shots 
lijken alsof hij een drie keer hoger budget heeft.
Bilall: Dat was al toen we Image met een 
minibudget maakten. Om die ‘scoop 
te scheppen’ moesten we een echte 
guerrillamanier van filmen toepassen.
Adil: Robrecht moet er altijd bij zijn. Toen we 
het Bad Boys-voorstel kregen, zeiden we: 
‘Robrecht doet mee of wij zijn weg.’ Maar we 
hebben wel moeten vechten.
Bilall: Hij is de reden waarom we naar 
Hollywood zijn kunnen gaan. Voor de serie 
Snowfall hebben we trouwens dezelfde 
voorwaarde gesteld. De studio besloot 
uiteindelijk: “Jullie krijgen Robrecht, maar wij 
kiezen de rest van de ploeg.”

Koerden in Irak. Hun expertise hielp om alles 
in goede banen te leiden.
Hoe is jullie samenwerking onderling 

geëvolueerd? 

Adil: We hebben ons vaak moeten opsplitsen. 
Dan ging ik een aantal scènes draaien en Bilall 
ergens anders nog andere scènes. Ik weet nog 
dat ik een scène in het ziekenhuis regisseerde 
terwijl Bilall een scène met de brommer draaide.
Bilall: Dat was echt wel nodig om deze film te 
vertellen. We waren als twee units.
Adil: We spraken wel op voorhand af wat het 
ongeveer moest zijn. Ook met Robrecht.
Bilall: Maar we maken intussen al 15 jaar 
samen films. We weten wat we van elkaar 
kunnen verwachten. We zijn heel goed op 
elkaar ingespeeld.
De Belgische filmmakers doen het zeer goed, 

ook in Cannes. Hoe verklaren jullie dat?

Adil: Dat is de generatie, hé! (lacht)
Bilall: De Dardennes waren natuurlijk de eersten. 
Ik weet nog dat we als kind naar het nieuws keken 
en verbaasd waren: “Kijk daar, twee Belgen die 
de Gouden Palm winnen. Wauw!” Daarna had je 
Michael R. Roskam die naar de Oscars ging. Dan 
kwamen Nabil Ben Yadir, Lukas Dhont en wij. Ik 
denk wel dat we elkaar inspireren.
Adil: Je hebt ook nog Tim Mielants en Jakob 
Verbruggen die topreeksen doen en Emmy 
Awards winnen. We kennen elkaar ook 
allemaal en zijn één kliek.
Bilall: De ene motiveert de andere. En toch is 
het ongelofelijk dat ieder zijn eigen artistieke 
identiteit heeft. (CC) 

ZED SPRAK MET ADIL & BILALL 

“Het is iets te intens geweest. Maar gelukkig 
zijn we met twee.”

Zouden jullie Rebel acht jaar geleden 

hebben kunnen maken? Ik heb de indruk 

dat Bad Boys for Life een heel goede 

leerschool voor deze film was.

Adil: Het was een kwestie van ideale timing. 
In 2013 zijn enkele mensen die we kenden 
vertrokken naar Syrië. We vonden dat we 
daar iets mee moesten doen. In 2014 dachten 
we aan een film. Op dat moment werd ISIS 
bekend en met de executie van James Foley 
werd het wereldwijd nieuws. Na de aanslagen 
in Parijs en Brussel viel de hele wereld hen 
aan en het kalifaat implodeerde. Er kwamen 
over de jaren allemaal aspecten bij die er in 
2014 niet waren. Dus het verhaal evolueerde 
mee terwijl we aan het schrijven waren. Maar 
intussen hadden we de technische knowhow 
meegekregen door Bad Boys for Life te draaien 
en te werken met producer Jerry Bruckheimer. 
Die ervaring heeft ons zelfzekerder gemaakt in 
het produceren van een film waarin we de ene 
dag intieme scènes filmden en de andere dag 
oorlog- of musicalscènes. Het was dus door een 
combinatie van training en timing dat we de film 
hebben kunnen maken zoals hij er nu uitziet.
Jullie hebben in Jordanië opgenomen?

Bilall: Klopt. Het was zoals ik over Image zei 
ook hier guerrillafilmerij en zeer intens. Maar 
je zit toch ook met een filmploeg die Dune en 
Aladdin heeft gedraaid. Dat zijn mensen die 
Hollywoodfilms tot een goed einde hebben 
gebracht. Ze zijn heel sterk in wat ze doen. 
We waren in goede handen.
Adil: Onze crew, acteurs en figuranten 
kwamen uit Irak en Syrië. Die hadden de hele 
oorlogssituatie meegemaakt en brachten 
de noodzakelijke authenticiteit mee op 
de set. Daarnaast kregen we nog hulp van 
het Jordaanse leger en de Special Forces 
die gevochten hebben aan de kant van de 

Filmografie

2011 Broeders (kortfilm)

2014  Image

2015  Black

2017  Has#tag (kortfilm)

2018 Patser

2020  Bad Boys for Life

2022  Rebel



8

R.M.N.
Matthias keert van Duitsland terug naar zijn vroegere thuis, een klein 
dorp in Transsylvanië waar mensen met Duitse, Hongaarse en Roe-
meense roots wonen. Hij is uit Duitsland vertrokken na een conflict 
omwille van zijn afkomst. Thuis neemt hij de draad weer op met zijn 
zwijgzame zoontje, zijn vader en zijn oude vlam Csilla die een brood-
bakkerij runt. Zij heeft haar handen vol sinds de komst van enkele arbei-
ders uit Sri Lanka die niet aanvaard worden door de lokale gemeen-
schap. 

Een bijzonder sterke film van  regisseur Cristian Mungiu, die eerder in Cannes 
een Gouden Palm (4 Months, 3 Weeks and 2 Days),  Prijs voor Beste Regie 
(Bacalaureat) en Prijs voor Beste Scenario (Dupa dealuri) won. De titel is het 
Roemeense woord voor een MRI scan, een onderzoek dat de vader van 
het hoofdpersonage moet ondergaan, maar dat evenzeer verwijst naar de 
film zelf die een ware doorlichting is van een maatschappij geteisterd door 
verschillende spanningen. Een complexe film met frisse perspectieven  die 
bovendien ook bijzonder mooi gemaakt is, 
meesterlijk gefilmd in  de rustige, observerende 
stijl kenmerkend van Mungiu’s eerdere werk 

2022, duur: 2:05, Roemenië, regie: 
Cristian Mungiu, met: Marin Grigore, Judith 
State, Macrina Barladeanu, e.a. dialogen: 
Duits, Engels, Frans, Hongaars, Roemeens  

Vertoningen: 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 
23/10, 24/10, 25/10, 27/10, 28/10, 31/10, 
1/11 in ZED-Vesalius

Don’t Worry Darling
Jaren ‘50. Alice en Jack leiden het perfecte leventje in Victory, een 
onberispelijk stadje opgericht door visionaire zakenman en levens-
coach Frank. Alle mannen van het stadje werken voor het uiterst 
geheime Victory Project. Het leven is perfect en het bedrijf voorziet 
in de behoeften van elke inwoner. Het enige wat het daarvoor in ruil 
vraagt, is discretie en onvoorwaardelijke toewijding. Maar Alice begint 
te merken dat er iets niet klopt en stelt haar leven steeds meer in vraag. 

Een gedurfde, mysterieuze en visueel indrukwekkende psychologische thril-
ler van regisseur Olivia Wilde, die in 2019 alle harten wist te veroveren met 
de intelligente komedie Booksmart. Net als bij die film weet Wilde het beste 
boven te halen in haar acteurs met een sterke Harry Styles (Dunkirk) en een 
fenomenale Florence Pugh, de Oscargenomineerde actrice uit Little Women 
en Midsommar. Een gelaagde film die verschillende reacties en vragen 
oproept, en je ondertussen verwent met een prachtige cinematografie. 

2022, duur: 2:02, Verenigde Staten, regie: Olivia Wilde, met: 
Florence Pugh , Harry Styles,Gemma Chan, 
KiKi Layne, Chris Pine, Olivia Wilde, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 28/9, 29/9, 30/9, 1/10, 
4/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10,  11/10, 
12/10, 15/10, 16/10, 18/10, 19/10, 20/10, 
21/10, 22/10, 23/10, 25/10 in ZED-Vesalius

B R I N G - A - F R I E N D
MET ZED STUDENTENKAART
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Un beau matin
Alleenstaande moeder Sandra woont met haar 
achtjarige dochter in een klein appartementje in 
Parijs. Naast de zorg voor haar dochter en haar 
drukke baan als tolk, maakt Sandra ook tijd voor 
haar vader. Hij gaat door zijn ziekte erg achteruit 
en kan niet langer zelfstandig wonen. Op een dag 
loopt Sandra haar oude vriend Clément tegen het 
lijf en voor het eerst sinds lang heeft Sandra het 
gevoel dat ze leeft.

Los geïnspireerd op Kafka’s roman De gedaantever-
wisseling keert cineaste Mia Hansen-Løve (L’avenir, 
Un amour de jeunesse) terug naar Frankrijk na haar 
uitstap naar Zweden voor Bergman Island. Een bit-
terzoete, menselijke film over een vrouw gekneld 
tussen twee mannen die door omstandigheden 
emotioneel niet volledig bereikbaar zijn, meesterlijk 
vertolkt door Léa Seydoux (La vie d’Adèle, The Story 
of My Wife).

2022, duur: 1:52, Frankrijk, regie: Mia Hansen-
Løve, met: Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil 
Poupaud, e.a. dialogen: Frans 

Vertoningen: 18/10 met video-inleiding door Patrick 
Duynslaegher, 20/10, 21/10, 23/10, 24/10, 25/10, 
26/10, 29/10, 30/10, 
1/11 in ZED-Vesalius

F I L M  FES T  G EN T  O N  TO U R

Boiling Point
Londen, een van de drukste avonden van het jaar. De charismatische chef-kok Andy 
Jones werkt op het scherp van de snee in een van de meest populaire restaurants 
van de stad. Hij is wel wat drukte gewend, maar toch is deze avond anders.  Hij 
moet niet alleen zijn team in de topkeuken  aanvuren, maar ook het hoofd bieden 
aan allerlei uitdagingen, zowel professioneel als privé, die alles dreigen te ver-
woesten waar hij voor heeft gewerkt.

Gefilmd in één doorlopend shot sleept dit filmisch bravourestuk de kijker mee van 
begin tot einde. Acteur Stephen Graham is briljant als de chef-kok die op het randje 
van de afgrond staat en neemt je moeiteloos mee op zijn zenuwslopende trip. Een 
spannende, soms zwartkomische en wervelende inkijk in een fascinerende, hecti-
sche wereld. 

2022, duur: 1:23, Verenigd Koninkrijk, regie: Philip Barantini, met: Stephen 
Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 27/10, 28/10, 
29/10, 30/10, 1/11 in ZED-Vesalius
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The Woman King
Het koninkrijk Dahomey, begin 19de eeuw. Generaal Nanisca staat aan het hoofd 
van de Agojie, een groep vrouwelijke elitesoldaten. Ze moeten het opnemen tegen 
het  naburige rijk Oya, die regelmatig Dahomay ontvoeren om ze als slaven te verko-
pen aan Europese slavenhandelaars. De jonge Nawi is een nieuwe rekruut, vastbe-
raden om de loodzware training te doorstaan en haar volk te verdedigen. 

Een ambitieus en episch avontuur in de traditie van de groots opgevatte historische 
drama’s uit de jaren ‘90 vol sensationele actie en doorleefde personages, maar deze 
keer over een minder bekend stukje geschiedenis: het opmerkelijke verhaal van de 
vrouwelijke soldaten van Afrikaanse rijk Dahomey. Oscarwinnares Viola Davis (Fences) 
overtuigt volledig als de (fysiek als mentaal) doorgewinterde generaal en wordt bij-
gestaan door een uitstekende ensemblecast. Het duurde zeven jaar om de film af te 
werken, en dat is te merken aan de details, of het nu gaat om historische accuraatheid 
of de uitgewerkte gevechtschoreografieën. Spektakel op zijn best. 

2022, duur: 2:15, Canada, Verenigde Staten, regie: Gina Prince-Bythewood, 
met: Viola Davis, Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin, 
e.a. dialogen: Engels, Portugees  

Vertoningen: 12/10, 14/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
20/10,21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 27/10, 
28/10, 29/10, 30/10, 1/11 in ZED-Vesalius

La nuit du 12
“Waar was jij in de nacht van twaalf oktober?” 
Deze vraag staat centraal in de politieverhoren die 
speurders Yohan en Marceau afnemen van een 
resem verdachten. Die nacht werd Clara, na een 
avondje uit met vrienden, vlakbij haar huis levend 
verbrand. Ondanks de vele verhoren komen de 
speurders de dader niet op het spoor. De onmacht 
en frustratie beginnen hun tol te eisen en de zaak 
laat hen niet meer los. 

Geen klassieke whodunit die het louter moet 
hebben van actie en suspense, maar een indrin-
gende onderdompeling in de realiteit van een 
onderzoeksprocedure. La nuit du 12 gaat niet enkel 
om het vinden van de dader, maar evenzeer om de 
psychologische impact van een gruwelijke moord 
op de onderzoekers. Een film die onder de huid 
kruipt en een verontrustende analyse biedt van 
onze hedendaagse maatschappij. Landgenoot 
Bouli Lanners speelt vol doorleefde melancholie in 
deze serene thriller die jammer genoeg gebaseerd 
is op een waargebeurd verhaal.

2022, duur: 1:54, België, regie: Dominik Moll, 
met: Bouli Lanners, Bastien Bouillon, Théo Cholbi, 
e.a. dialogen: Frans 

Vertoningen:  5/10, 6/10, 7/10, 9/10, 11/10, 12/10, 
13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 20/10, 21/10, 
22/10 in ZED-Vesalius
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Zillion
1997. Computerverkoper Frank Verstraeten is klein van gestalte, maar groots in zijn ambities. Nadat zijn com-
puterzaak failliet gaat, gooit hij het over een heel andere boeg: hij bouwt megadiscotheek Zillion uit tot de 
place to be voor uitgaand Vlaanderen en ver daarbuiten. Frank paradeert er met Vanessa, de mooiste vrouw 
van België, terwijl partner in crime en pornokoning Dennis Black Magic voor de pikante acts zorgt. Frank 
wordt even beroemd en berucht als zijn discotheek, maar trapt daarbij al te vaak op de verkeerde tenen. 

Leuvense filmliefhebbers leerden regisseur Robin Pront via zijn bekroonde kortfilms al wat vroeger kennen dan het 
grote publiek, dat hem in 2015 ontdekte met zijn bejubelde langspeeldebuut D’Ardennen. Na de tv-reeks De Bende 
van Jan De Lichte, een minder gesmaakte uitstap naar Hollywood (The Silencing) en heel wat uitstel door corona, kon 
Pront eindelijk zijn droom waarmaken: de verfilming van de opkomst en val van België’s meest beruchte danstempel. 
Hij wist een Vlaamse sterrencast te strikken met naast Matteo Simoni in de rol van Dennis Black Magic, ook Jonas Ver-
meulen, Charlotte Timmermans, Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg, en Dirk Roofthooft. 

2022, duur: 2:18, België, regie: Robin Pront, met: Jonas Vermeulen, Matteo Simoni, Charlotte Timmers, 
Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg, e.a. dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11 in ZED-Vesalius

11
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Speak No Evil
Tijdens een vakantie in Toscane leren een Deens en Nederlands 
gezin elkaar kennen. Het klikt zo goed, dat ze besluiten om elkaar 
na de vakantie nog een keer te bezoeken. Het Deense gezin zakt 
dus af naar Nederland voor een reünie. Eenmaal daar blijkt dat de 
Nederlanders zich op vakantie anders voordeden dan ze in hun 
eigen omgeving werkelijk zijn. Geleidelijk aan bevindt het Deense 
gezin zich in een steeds benardere situatie in het huis van mensen 
waar ze zich volledig in hebben vergist. De situatie loopt steeds 
verder uit de hand...

Wat begint als heerlijk vileine, donkere komedie waarbij kleine onge-
makkelijkheden nog kunnen toegeschreven worden aan een typische 
Hollandse eigengereidheid en botheid, evolueert al snel tot een ware 
psychologische thriller die uitmondt in een van de meest gruwelijke 
scènes uit de recente filmgeschiedenis. De vier hoofdacteurs spelen 
voortreffelijk en nemen je als kijker mee in een sardonisch spel. 

2022, duur: 1:37, Denemarken, 
Nederland, regie: Christian Tafdrup, 
met: Fedja van Huêt, Karina Smulders, 
Morten Burian, Sidsel Siem Koch, 
Liva Forsberg, Marius Damslev, e.a. 
dialogen: Deens, Engels, Nederlands

Vertoningen: 29/9, 30/9, 
2/10, 3/10 in ZED-Vesalius

Freaks Out
Een circus in Rome, 1943. Het publiek maakt zich klaar voor de voorstelling. 
De act van de show is de jonge Matilde die met haar lichaam elektriciteit kan 
opwekken. Maar dan worden de toeschouwers plotsklaps weggeblazen 
door een bominslag. De Tweede Wereldoorlog is aangebroken in Italië. 
Matilde en haar bovennatuurlijke vrienden, wolfman Fulvio, insectenfluis-
teraar Cencio en menselijke magneet Mario, staan er alleen voor in een 
bezette stad. Tegelijk worden ze opgejaagd door de Duitse nazi Franz, hij 
wil de circusfreaks kost wat kost inlijven om het Derde Rijk aan te sterken.

Een brute en avontuurlijke mix van fantasy en oorlogsfilm, die wel een kruising 
lijkt van Pan’s Labyrinth en Inglorious Basterds met knipogen naar X-Men. Regis-
seur Gabriele Mainetti stelde zichzelf de uitdaging om met een van de don-
kerste bladzijden uit de geschiedenis als achtergrond een avonturenverhaal 
te vertellen waarbij diversiteit centraal staat. Met krachtige acteerprestaties 
van Franz Rogowski (Große Freiheit) in zijn absurde rol van nazi Franz en Aurora 
Giovinazzo die de rol van Matilde voor haar rekening neemt. Zeker Giovinazzo 
is een talent om in de gaten te houden.

2021, duur: 2:21, België, Italië, 
regie: Gabriele Mainetti, met: Aurora 
Giovinazzo, Franz Rogowski, Pietro 
Castellitto, Claudio Santamaria, e.a. 
dialogen: Duits, Frans, Italiaans

Vertoningen: 28/9, 29/9, 1/10, 2/10, 
4/10, 5/10, 6/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10 
in ZED-Vesalius
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See How They Run
Londen, jaren ‘50. Leo, een wanhopige filmmaker uit Hollywood wil een populair 
toneelstuk verfilmen. De plannen worden abrupt stopgezet wanneer hij wordt 
vermoord. De politie staat voor een raadsel.  De zaak wordt onderzocht door de 
uitgebluste rechercheur Stoppard die hulp krijgt van enthousiaste  beginneling 
Constable Stalker. En dan valt er nog een slachtoffer…

Een heerlijke komedie indirect gebaseerd op The Mousetrap, het toneelstuk van 
Agatha Christie dat sinds 1952 non-stop gespeeld wordt in het Londense West End. 
Toen producent Damian Jones zich afvroeg waarom het stuk nooit verfilmd werd, 
stootte hij op een clausule van de beroemde misdaadschrijfster: pas wanneer het stuk 
zes maanden niet meer op de planken staat, mocht het verfilmd worden. Maar wat als 
iemand dit toch zou proberen… Het idee voor een whodunit rondom de oer-who-
dunit was geboren… Een zwierige, stijlvolle komedie met heerlijke Britse humor, 
schitterende one-liners en een perfecte cast met Sam Rockwell en Saoirse Ronan als 
onwaarschijnlijk duo en de immer fantastische Adrien Brody als vermoord slachtoffer.

2022, duur: Verenigde Staten, regie: Tom George, met: Sam Rockwell , Saoirse 
Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 28/9, 30/9, 1/10, 3/10, 
4/10, 11/10 (Cinema Poussette) in ZED-Vesalius

Three Thousand 
Years of Longing
Alithea is een nuchtere, Britse onderzoekster van 
oude verhalen, die naar eigen zeggen perfect 
tevreden is met haar solitaire leven zonder ouders, 
kinderen of partner. Wanneer ze voor een congres 
in Istanbul is, koopt ze op een markt een antiek 
flesje als souvenir. Bij het oppoetsen van het flesje 
komt een magische Djinn te voorschijn die haar 
drie wensen toestaat. Alithea is terughoudend. 
Ze kent immers alle verhalen waarbij het uitkomen 
van wensen uiteindelijk slecht afloopt. Ze polst bij 
de Djinn over zijn eerdere ervaringen met de drie 
wensen doorheen de tijd. 

In dit episch fantasieverhaal rond twee eenzame 
zielen keert George Miller terug naar de essentie 
van cinema: verhalen vertellen. Hij omschrijft de 
film zelf als een ode aan de kracht van verhalen 
en hoe ze ons helpen de wereld te begrijpen. Dit 
alles in zijn uitbundige, soms bombastische, maar 
steeds inventieve visuele stijl. Onder die tomeloze 
en speelse verhalen is een onderliggende melan-
cholie te vinden die perfect vertolkt wordt door 
Oscarwinnares Tilda Swinton (The French Dispatch, 
Memoria) en Idris Elba (The Avengers, Luther),  vooral 
tijdens de meer sobere scènes. Dit maakt van Three 
Thousand Years of Longing een bijzondere film die 
duizelingwekkende verhalen vol visuele overdaad 
combineert met een portret van eenzaamheid en 
onvervuld verlangen naar verbinding.

2022, duur: 1:48, Australië, Verenigde Staten, 
regie: George Miller, met: Tilda Swinton, Idris 
Elba, Pia Thunderbolt, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
28/9, 29/9, 1/10, 2/10, 
4/10 in ZED-Vesalius

Poussette
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Van 2 tot 4 oktober zetten we onze deuren wagenwijd open. Drie dagen lang geniet je van een heerlijk 
gevarieerd programma aan topfilms, helemaal gratis! Benieuwd? Kom zeker langs tijdens Open Cinema! 

Wissel je filmticket in 
voor een gratis drankje 

aan de bar!

Alle films in het 
programma zijn 

gratis!

ZO 2/10 - Familiedag

MA 3/10 - 100% ZED

DI 4/10 - Studentendag

Fantastische films zijn van alle leeftijden. Op zondag is er cinema van 
de bovenste plank voor jong en oud! En zelfs voor de allerjongsten 
(vanaf 2 jaar) in onze eerste editie van Cinemini. 

Een prachtige documentaire, een kaskraker van topkwaliteit, een ultieme 
klassieker en pittige kortfilms, telkens met een inleidend gesprek. Op 
maandag ontdek je ‘vintage’ Cinema ZED!

We zetten het academiejaar feestelijk in met een dag helemaal in het teken 
van studenten. Beleef meteen alle voordelen van je ZED-studentenkaart 
tijdens onze Posterbeurs, Sneak Preview en ZED in de aula. 

De Slak en 
de Walvis

‘DE SLAK EN DE WALVIS EN ANDERE AVONTURIERS’ IS EEN KORTFILMCOMPILATIE DIE BESTAAT UIT DEZE FILMS: 

‘OVERBOARD!’ (BARBORA VALECKÁ, FILIP POŠIVAČ); ‘MISHOU’ (MILEN VITANOV), ‘SHEEP’ (JULIA OCKER) EN ‘THE SNAIL AND THE WHALE’ (MAX LANG, DANIEL SNADDON).

MAGIC LIGHT PICTURES PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH TRIGGERFISH ANIMATION ROB BRYDON SALLY HAWKINS DIANA RIGG
BASED ON THE BOOK THE SNAIL AND THE WHALE WRITTEN BY JULIA DONALDSON & ILLUSTRATED BY AXEL SCHEFFLER ADAPTED BY MAX LANG & SUZANNE LANG

ASSOCIATE PRODUCERS BARNEY GOODLAND DARYL SHUTE LINE PRODUCER KAYA KUHN CASTING DIRECTOR KAREN LINDSAY-STEWART CDG EDITOR ROBIN SALES SOUND DESIGNER ADRIAN RHODES

COMPOSER RENÉ AUBRY CO-PRODUCER MIKE BUCKLAND PRODUCED BY MICHAEL ROSE & MARTIN POPE DIRECTED BY MAX LANG & DANIEL SNADDON

WWW.MAGICLIGHTPICTURES.COM      WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE

WITH THE SUPPORT OF CREATIVE EUROPE - MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION CO-FUNDED BY THE CREATIVE EUROPE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION
Co-funded by the 

Creative Europe Programme 
of the European Union

"Een vrolijke, magische animatiefilm, alweer een geweldig avontuur." 
THE DAILY MIRROR

Overboord!

Mishou

Schaap

en andere avonturiers

Vanaf 
5 jaar

© Magic Light Pictures Limited 2019. All rights reserved.

Tickets zijn enkel op te halen aan het onthaal van Cinema ZED Vesalius, steeds vanaf een uur voor de vertoning. Zolang de voorraad strekt.

Neem 
een kijkje achter 

de schermen.

10u30 - 17u30

19U - 21U30

14U - 20U30
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DALTON DISTRIBUTION & L’AGENCE BELGE DU COURT MÉTRAGE 

PRESENTEREN / PRESENTENT  

MONDES ÉTRANGES 
VERRASSEND KORT

THE DAY THE DOGS DISAPPEARED (Ruth Mellaerts, Boris Kuijpers), DERNIÈRE PORTE AU SUD (Sacha Feiner), 
DE DAG DIE WIT WAS (Wannes Vanspauwen), LA STATION (Patrick Ridremont), OLD BORN (Jordan De Deken)

DALTON
D I S T R I B U T I O N

Verrassend Kort 
Mondes Étranges
Met selecties op grote festivals als Cannes en Berlijn 
deden Vlaamse, Waalse en Brusselse kortfilms 
de voorbije jaren heel wat stof opwaaien. Alleen 
geraakte dat heugelijke nieuws niet altijd voorbij 
de taalgrens. Dalton Distribution en de Agence 
Belge du Court Métrage willen daar verandering 
brengen met een gezamenlijk kortfilmprogramma 
dat over het hele land zal vertoond worden. Onder 
de noemer ‘En cour(t)s de route’ brengen ze 4 pro-
gramma uit van Belgische kortfilms. 

‘Verrassend Kort / Mondes Étranges’ is een pro-
gramma van 5 films die aantonen dat kortfilm bovenal 
het creatieve brein van de filmindustrie is. Vanaf 
het eerste shot nemen deze films je mee naar een 
bevreemdende, verrassende en soms knotsgekke 
wereld. Binnen een korte tijdspanne en vaak met een 
beperkt budget toveren deze makers een heel nieuw 
universum tevoorschijn.

Vertoning: 15/10 met nagesprek met de regisseur 
van Old Born Jordan De Deken en artdirector Karen 
Ardila Olmos in ZED-Vesalius

E N  C O U R ( T ) S  D E  R O U T E :

15

FESTIVALVERSLAG 

Onze man in Odense

In december 2022 vindt de 28ste editie van Kortfilmfestival 
Leuven plaats. Festivalprogrammator Vincent Langouche is 
volop bezig het programma voor komende editie samen te 
stellen en onderhoudt nauwe contacten met collega-festivals. 
Hij ging alvast op prospectie in Denemarken. 

Met de trein naar Odense

Hoe makkelijk en aangenaam het is om met de trein naar Denemarken te 
reizen? De geplande tien uur en slechts vier treinen vanuit Leuven klonken 
veelbelovend. Dat was echter buiten Deutsche Bahn gerekend. Uiteindelijk 
bereikte ik Odense Film Festival na twaalf uur, 30 minuten en zeven treinen, 
klaar om op ontdekking te gaan.

Hét Deense kortfilmfestival

Odense Film Festival is het belangrijkste kortfilmfestival van Denemarken en 
scoort op vele vlakken hoog: het is ongelofelijk gezellig en goed georganiseerd, 
met veel enthousiaste vrijwilligers die het festival kleur geven. Net als Kortfilm-
festival Leuven stuurt Odense kandidaten naar de Oscars en de European Film 
Awards. Het festival zet minder in op randprogrammatie, maar focust voorna-
melijk op vier grote competities. Eén algemene internationale competitie, één 
algemene Deense competitie, eentje specifiek voor documentaire en een voor 
animatie.

Great Beginnings

Zelf mocht ik aanschuiven bij het panel ‘Great Beginnings’. Filmmakers kunnen 
hierbij ter plekke beslissen om het begin van hun film te tonen, die dan meteen 
onder de loep genomen wordt door drie experts. Riina Mikkonen van Tampere 
Filmfestival en scenarist Christian Gamst Miller-Harris vervolledigden het panel. 
Deense en internationale makers gingen dapper de uitdaging aan, maar waren 
achteraf erg blij met de constructieve feedback die ze van ons kregen.

Kortfilm om naar uit te kijken

Tussen de professionele activiteiten en bijeenkomsten door, bezocht ik zoveel 
mogelijk vertoningen. Om de festivalsfeer op te snuiven, maar natuurlijk ook 
om kortfilms te bekijken. Eén van de kortfilms in de Deense competitie stak 
er met kop en schouders bovenuit: Nest van Hlynur Pálmason. Een prachtige 
film die uitblinkt in zijn eenvoud. Een vast camerastandpunt volgt voor een 
periode van 18 maanden de drie kinderen van de filmmaker die een boomhut 
bouwen. Sneeuw, wind, mist, regen, dieren, velden en bergen maken van 
deze kortfilm een ontdekkingsreis langs jeugdigheid en vindingrijkheid in een 
alsmaar veranderend landschap.

Nest ging dan ook verdiend aan de haal met de prijs voor beste Deense 
kortfilm en een nominatie voor de European Film Awards. Benieuwd? De film 
schittert begin december op Kortfilmfestival Leuven! (VL) 

EN
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ZED vanuit je zetel - Reloaded
Nieuwe films op Picl en DALTON+

Een uniek platform, al een tijdje actief in 
Nederland, nu ook werkzaam in Vlaande-
ren. Ga naar de website Picl.be, selecteer 
Cinema ZED als bioscoop en kies je film.

Nu te zien op Picl

www.picl.be

Op Dalton+ vind je niet alleen de laatste 
nieuwe documentaires maar ook tal van 
gloednieuwe jeugdfilms.

Nu te zien op Dalton+

www.dalton.be

Toen tijdens de coronacrisis de bioscopen lange tijd verplicht gesloten werden, ontstonden 
verschillende online initiatieven om nieuwe releases toch bij het publiek te krijgen. Ook Cinema ZED 
was er snel bij, met het tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’. Maar ook nu de bioscoopzalen weer 
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven. Daarom slaat Cinema ZED de 
handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: Picl en Dalton+. Via deze platformen kan je thuis 
genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.
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Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

GRATIS 
naar de film op 
je verjaardag

1 maand lang 
films streamen op

DALTON.BE 

BRING A FRIEND 
Trakteer 1 x per maand  
een vriend met een 1+1  

gratis ticket

voor een 

FILMTICKET

€ 8

via www.cinemazed.be/studentenkaart

  

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4

Save the date

• Posterbeurs

• Sneak Preview

Open Cinema

• ZED in de Aula

Di 4/10



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

18

Regisseur Nic Balthazar en voorzitter van Klimaatzaak 
Serge de Gheldere kwamen langs in ZED om het publiek 
te inspireren met het spannende courtroom drama 
Duty of Care en een diepgaand nagesprek.

Robin Broos komt elke maand langs om 
zowel de Vlaamse als Engelstalige versie 

van een Pixar topper in te leiden. 
Bij de Vlaamse film is dat een extra 

speelse inleiding op kindermaat! 
Deze maand was Monsters en co. 

aan de beurt.

DOCVILLE presenteerde Marx Can Wait van gevierd 
Italiaans regisseur Marco Bellochio. Filmkenner 
Patrick Duynslaegher mocht Bellochio meermaals 
ontmoeten, de perfecte persoon dus voor een 
uitgebreide inleiding bij de film.
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Filmquiz 
De Cinema ZED Filmquiz is terug van weggeweest. Dit 
keer niet verstopt achter een scherm, maar helemaal 
in levende lijve! Het concept blijf t hetzelfde: Mr. ZED  
(Koen Monserez) is quizmaster van dienst en we openen 
een vers blik filmweetjes en filmvragen, die je samen met 
je team kan beantwoorden. Zowel voor echte filmfreaks 
als casual filmfans!

Voor meer info en inschrijvingen ga naar 
www.cinemazed.be/film/filmquiz

Vertoning: 27/10 in Aula Vesalius

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

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  recente 
speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld worden voor-
stellingen ingeleid. Alle informatie over de programmatie 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 2 oktober
13u00 Onze natuur, De Film  
15u00 Workshop ‘Boomtastic’
15u00 Workshop ‘Geprikkeld’
17u00 The Velvet Queen  

Maandag 3 oktober 
20u00 Sneak Preview  

Dinsdag 4 oktober
18u30 Film Blind Date
20u00 Everything Everywhere All at Once

Zondag 9 oktober
16u30 Decision to Leave

Maandag 10 oktober
20u00 Triangle of Sadness  

Dinsdag 11 oktober
20u00 Ritueel

Zondag 16 oktober
16u30 Nelly & Nadine 

Maandag 17 oktober
20u00 Rebel

Dinsdag 18 oktober
20u00 Un beau matin   

Zondag 23 oktober
14u30 Triangle of Sadness   

Maandag 24 oktober
20u00 Speak No Evil  
Dinsdag 25 oktober
20u00 Heimaland 

Zondag 30 oktober
14u30 Felix op zoek naar de schat van M
16u30 Avec amour et acharnement 

Maandag 31 oktober
20u00 Holy Spider  
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Documentaires

A  F I L M  B Y M AG N U S  G E R T T E N

WITH NELLY MOUSSET-VOS, NADINE HWANG & SYLVIE BIANCHI  |  DIRECTOR MAGNUS GERTTEN  |  PRODUCER OVE RISHØJ JENSEN  |  EDITORS JESPER OSMUND & PHIL JANDALY
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY CAROLINE TROEDSSON  |  COMPOSER MARTHE BELSVIK STAVRUM  |  SOUND DESIGN AMBOLT AUDIO  |  COLOUR GRADING EDITHOUSE  |  GRAPHIC DESIGN ANNELIES VAES

VOICE OF NELLY: ANNE COESENS  |  VOICE OF NADINE: BWANGA PILIPILI  |  RESEARCH & STORY CONSULTANT PHILIPPE VAN MEERBEECK  |  HEAD OF RESEARCH SEBASTIAN CLAESSON 

AUTO IMAGES IN CO-PRODUCTION WITH BRAM CROLS & MARK DAEMS, ASSOCIATE DIRECTORS  |  INGRID GALADRIEL AUNE FALCH, CHRISTIAN AUNE FALCH & TORSTEIN PARELIUS, UPNORTH FILM
CHARLOTTE GRY MADSEN, SVT  |  LISA NYED, FILM I SKÅNE  |  SIMON VREBOS, VRT  |  ISABELLE CHRISTIAENS, RTBF   |  IN COLLABORATION WITH MONIQUE MARNETTE, ADV PRODUCTIONS

WITH SUPPORT FROM KLARA GRUNNING, SWEDISH FILM INSTITUTE  |  KARLA PUTTEMAN & MARIE VAN INNES, THE FLANDERS AUDIOVISUAL FUND  |  EIRIN GJØRV, NORWEGIAN FILM INSTITUTE  |  KRISTINE ANN 
SKARET, MIDTNORSK FILMSENTER  |  FRITT ORD  |  KAROLINA LIDIN, NORDISK FILM & TV FOND  |  CREATIVE EUROPE MEDIA  |  NORDVISION  |  BELGIAN FEDERAL TAXSHELTER  |  FLANDERS TAX SHELTER 

IN ASSOCIATION WITH RUV, YLE, DR & RTVSLO  |  WORLD SALES ANJA DZIERSK & STEFAN KLOOS, RISE AND SHINE WORLD SALES

DALTON
D I S T R I B U T I O N

Nelly & Nadine
1945. Een vrouw met Aziatische roots kijkt recht in de camera. Nadine 
Hwang is één van de overlevenden die van het concentratiekamp Ravens-
brück naar Zweden werd overgebracht. Een jaar eerder ontmoette ze in 
het kamp Nelly, de liefde van haar leven. Met bijzondere archiefbeelden 
wordt het wonderlijke levensverhaal van beide vrouwen verteld, een fan-
tastisch en verrassend liefdesverhaal dat je nooit meer zal vergeten.

In 2007 zag regisseur Magnus Gertten archiefbeelden uit 1945 waarop 
overlevenden te zien waren die vanuit Duitse concentratiekampen aankwa-
men in het Zweedse Malmö. Eén van hen was Nadine Hwang. Zo stootte 
hij op het onwaarschijnlijke levensverhaal van Nelly en Nadine. In de laatste 
maanden van de oorlog raken ze gescheiden, maar ze slagen erin om elkaar 
terug te vinden en besluiten om hun leven met elkaar te delen, al houden 
ze hun liefdesrelatie geheim voor familie en vrienden. De kleindochter van 
Nelly duikt in de persoonlijke archieven van 
haar grootmoeder en onthult het ontroerende 
liefdesverhaal van Nelly en Nadine.

2022, duur: 1:32,  België, Noorwegen, 
Zweden, regie: Magnus Gertten 
dialogen: Engels, Frans, Spaans, Zweeds

Vertoningen: 5/10, 14/10, 16/10, 
18/10, 24/10, 25/10, 29/10 in ZED-Vesalius

Onze Natuur, De Film
Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om verwon-
derd te geraken over de wondermooie natuur. Prachtige beelden 
van bekende en minder bekende dieren in onze streken, van het 
Zwin tot diep in de Ardennen, leren je met een totaal nieuwe blik 
kijken naar onze eigen natuur. Kom genieten van indrukwekkende 
roofvogels die hun prooi spectaculair vangen, springende eek-
hoorns, adders, en zelfs een luierende zeehond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familiefilm, die 
iedereen onderdompelt in de prachtige wereld van onze natuur. Het is 
het hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in België die onder druk 
staat, maar toch weet te overleven. Het vertelt het verhaal van de overwin-
naars, de opportunisten, de uitvreters, de vechters, de slimmeriken en de 
bazen. Maar ook dat van de verliezers, de soorten die we over een paar 
jaar misschien niet meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 28/9, 29/9 (nagesprek 
door DOCVILLE festivaldirecteur Frank Moens 
met de regisseurs), 2/10, 7/10, 8/10, 16/10, 
19/10 in ZED-Vesalius

D O C V I L L E  P R E S E N T E E R T
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Een film van NIC BALTHAZAR

PLEITEN VOOR DE PLANEET DALTON
D I S T R I B U T I O N

Duty of Care
Terwijl overal ter wereld aan de alarmbel wordt getrokken door klimaatacti-
visten en -experts gaan vervuilende multinationals en nalatende overheden 
verder hun gang. Tot een Nederlandse advocaat wereldgeschiedenis schrijft 
en de weg baant voor een nieuw soort klimaatactivisme: in de rechtbank. 
Roger Cox klaagde in 2015 de Nederlandse overheid aan in een eerste klimaat-
zaak. Ondanks alle voorspellingen dat dit nooit kon lukken, won hij de zaak. 
Nu maakt Cox zich op voor een nieuw David versus Goliath verhaal: hij wil Shell 
aanklagen, één van de meest vervuilende gas- en olie concerns ter wereld.

Regisseur Nic Balthazar volgt in dit spannende courtroom drama Roger Cox 
tijdens zijn missie. Cox’ uitgangspunt is duidelijk: iedereen met grote verantwoor-
delijkheid heeft een ‘zorgplicht’: de plicht om alle aardbewoners en de toekom-
stige generaties een recht op leven te geven, en deze zorgplicht negeren is een 
onwettelijke daad. Een hoopvol en inspirerend verhaal dat toont hoe één mens 
werkelijk een verschil kan maken. De wet, advoca-
ten en rechters zouden weleens de enigen kunnen 
zijn die de wereld op tijd kunnen redden. De film 
won de Publieksprijs op DOCVILLE 2022. 

2022, duur: 1:00, België, regie: Nic 
Balthazar, dialogen: Engels, Nederlands

Vertoningen: 19/10, 26/10 in ZED-Vesalius

Moonage Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje te vatten, een kameleon 
vol alter ego’s, een van de meest wereldberoemde rocksterren 
aller tijden, een queer icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit vertoonde beelden en 
legendarische concertopnames, die de immense, soms raad-
selachtige culturele erfenis toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker Brett Morgen, regis-
seur van o.a Jane en Cobain: Montage of Heck, kreeg de volle-
dige steun van David Bowie’s nabestaanden en toegang tot een 
indrukwekkend privé-archief. Het resultaat is niet zomaar een 
meeslepende documentaire over een iconisch figuur, maar een 
genre-overschrijdende filmische ervaring die je overdondert en 
inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoningen: 29/9, 
30/9 in ZED-Vesalius

“In een roes en los van de 
wereld stap je achteraf 
de bioscoop buiten.” 

D E  M O R G E N
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De mini-expo Leuven Bierstad bestaat uit een reeks indruk-
wekkende beelden uit de film: drukwerk, kaarten, posters en 
heel wat foto’s uit onder andere het Stadsarchief van Leuven 
die de hoofdstukken in het verhaal illustreren. Een mooi 
smaakmakertje voor de film of een manier om nog eens na te 
genieten van dit prachtig historisch beeldmateriaal.

De mini-expo is te zien in de foyer van ZED Vesalius en is 
doorlopend gratis toegankelijk. Ideaal in combinatie met 
een filmbezoek.

Op vier zaterdagen in oktober kan je de film combineren 
met een Leuven Bierstad-wandeling. Onze gidsen nemen 
je mee langs een aantal belangrijke plekken uit de Leuvense 
biergeschiedenis die je kan herkennen uit de film: restanten 
van brouwerijen, historische café’s, abdijen en veel meer.  

Op zaterdag 8/10, 15/10 , 21/10 en 29/10. Een combi-
ticket voor de film met wandeling kost € 15. De vertoning 
start om 14u30, de wandeling volgt aansluitend 
om 16u. 

Mini-expo

Stadswandeling

Leuven Bierstad
Leuven is sinds mensenheugenis bekend als dé bierhoofdstad van 
het land. Jeroen Meus, Leuvenaar en bierkenner, gidst je doorheen de 
boeiende biergeschiedenis van Leuven, van de vroege middeleeuwen 
tot vandaag. Van de allereerste brouwerijen tot de uitbouw van Artois 
tot wereldmarktleider, van bierprofessoren en studenten tot de lokale 
folklore: het is allemaal onlosmakelijk verbonden met Leuven.

Leuven Bierstad is de zesde film in een reeks films waarin belangrijke
geschiedkundige verhalen over de stad Leuven worden verteld aan de 
hand van uniek historisch beeldmateriaal, zowel uit privé-collecties als uit 
grote professionele archieven, zoals die van VRT of Stadsarchief Leuven.

De eerste 1000 bezoekers ontvangen een gratis Leuven Bierstad-bier!

2022, duur: 1:12, België, regie: Johan Van Schaeren, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 28/9, 29/30, 30/9, 1/10, 3/10, 4/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 
10/10, 12/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 26/10, 
27/10, 29/10, 31/10 in ZED-Vesalius
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Tussen ons
Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn zoon alleen gaat wonen. Na 2 jaar 
clean, verhuist hij naar de grote stad. Zal hij de verleidingen kunnen weerstaan? Een 
dochter vertelt hoe bang ze was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer drinkt, 
beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn dochters zal moeten terug verdienen. Na 
de zoveelste overdosis medicatie confronteert een zoon zijn moeder: als ze nog 
een relatie wil met haar kinderen, moet het stoppen. Hoe onvoorwaardelijk is de 
liefde wanneer een verslaving lonkt?

Drie openhartige, intieme verhalen van wat een jarenlange verslaving doet met de 
relaties binnen een gezin. Vertrouwen wordt geschonden, wonden geslagen die 
maar moeilijk helen. De liefde wordt zwaar op de proef gesteld. Vlaams regisseurstrio 
Vincent Everaerts, Sam Geyskens en Lander Haverals werkten voor Tussen ons nauw 
samen met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en Te Gek!?. De 
film ging in première op het Leuvense documentaire filmfestival DOCVILLE, waar hij 
geselecteerd was binnen de Nationale Competitie.

“De aangrijpende, alledaagse situaties  tonen dat 
dit iedereen kan overkomen.  “   Familieplatform

2021, duur: 1:01, België, regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 6/10 met nagesprek door Similes 
in ZED-Vesalius

Among 
Us Women
Op het platteland van Ethiopië proberen mede-
werkers van een gezondheidscentrum  vrouwen 
te overtuigen om in een ziekenhuis te bevallen, 
in plaats van thuis waar vaak geen stromend 
water of elektriciteit is. Maar het wantrouwen in 
het staatssysteem is groot, net als de praktische 
obstakels. Hoe geraak je als hoogzwangere op 
tijd in een gezondheidscentrum als een ambu-
lance vaak uren te laat of helemaal niet komt? Hulu 
Ager besluit ook thuis te bevallen, tegen medisch 
advies in.

Met een aanstekelijke vertrouwdheid legt de 
camera levendige en soms intieme gesprekken 
tussen vrouwen vast. Onder elkaar kunnen ze hun 
verlangens en zorgen delen en ervaren ze een soli-
dariteit die broodnodig is in de patriarchale samen-
leving waarin ze leven.

2021, duur: 1:59, Duitsland, Ecuador, Ethiopië, 
regie: Sarah Noa Bozenhardt, Daniel Abate 
Tilahun, dialogen: Amharisch 

Vertoningen: 11/10 met inleiding door Afrika 
Filmfestival in ZED-Vesalius

D O C  A F R I C A

S P E C I A L
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The Shop 
Around The Corner

Nosferatu, eine 
Symphonie des Grauens
Thomas Hutter, een Duitse vastgoedmakelaar, wordt naar de Karpaten 
gestuurd om een verkoop van een huis te onderhandelen met de excen-
trieke graaf Orlock. Onderweg wordt gefluisterd dat er iets niet pluis 
is op het kasteel van de graaf. Eenmaal aangekomen heet de vreemde 
Orlock hem welkom, maar wanneer Hutter hem een foto van zijn vrouw 
toont, ontwikkelt de graaf een ongezonde fascinatie voor haar.

Max Schreck zet hier, met zijn geslepen tanden en gekreukte huid, de 
‘oer-vampier’ neer. Het verhaal is gebaseerd op Bram Stokers’ Dracula, 
maar Murnau veranderde namen van personages om zo het prijskaartje van 
copyright te kunnen omzeilen. Het mocht niet baten, want Stokers weduwe 
spande twee rechtszaken aan die ze beide won, waarop alle bestaande 
kopieën van de film vernietigd moesten worden. Pas 85 jaar later lukte het 
om deze ultieme horrorklassieker in ere te her-
stellen.

1922, duur: 1:34, Duitsland, regie: 
Friedrich Wilhelm Murnau, met: Max 
Schreck , Gustav Von Wangenheim , 
Greta Schröder , Alexander Granach e.a. 
dialogen: Geen 

Vertoningen: 10/10, 
19/10 in ZED-Vesalius

Klara gaat als verkoopster in een winkel aan de slag. Wanneer 
ze wordt voorgesteld aan haar collega, Alfred, is het haat op het 
eerste zicht. De twee kunnen elkaar absoluut niet luchten. De 
stugge Alfred praat liever met de vrouw met wie hij al een tijdje 
brieven wisselt, maar die hij nog nooit in het echt heeft ontmoet. 
Ook Klara heeft een boontje voor haar penvriend, die ze ook nog 
nooit in levenden lijve zag…

Ernst Lubitsch, een joodse regisseur van Duitse afkomst, is één van de 
vele filmtalenten die uit vrees voor het oprukkende nazisme in de jaren 
‘40 naar de VS trok en Hollywood een creatieve boost gaf. Een scherpe 
komedie met oog voor detail die ver weg blijft van zeemzoete clichés. 
De latere remake You’ve Got Mail met Tom 
Hanks en Meg Ryan verbleekt dan ook bij 
het origineel. 

1940, duur: 1:39, Verenigde Staten, 
regie: Ernst Lubitsch, met: Margaret 
Sullavan, James Stewart, Frank Morgan, 
Sara Haden e.a. dialogen: Engels, 
OT: Geen 

Vertoningen: 24/10, 
26/10 in ZED-Vesalius

Filmklassiekers

Filmgeschiedenis
Voor de programmatie van deze filmklassiekers werkt Cinema ZED ook dit 
jaar samen met prof. Roel Vande Winkel. De reeks start bij het prille begin van 
de zevende kunst en overloopt chronologisch enkele hoogtepunten uit de 
filmgeschiedenis. Elke vertoning wordt voorafgegaan door een opgenomen 
inleiding van prof. Roel Vande Winkel.

€4 met ZED-
studentenkaart
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Volgens de Belgische grondwet is censuur verboden. Ook 
zo voor film. België leek aanvankelijk een paradijs zonder 
filmcensuur. In 1921 trad de Belgische Filmkeuringscom-
missie op: ze controleerde op geweld, seks, drugs en 
andere gevaren en aarzelde niet om in films te knippen. 
Heel wat van deze coupures liggen in de archieven van 
de CINEMATEK. Daniel Biltereyst en Bruno Mestdagh 
maakten hiervan Ongezien/invisible, een eigenzinnige 
compilatie beelden die bij hun release niet te zien waren 
in de Belgische bioscopen. De vertoning wordt voorafge-
gaan door een korte lezing en de presentatie van het boek 
Verboden Beelden: de verborgen geschiedenis van film-
censuur in België.

Vertoning: 13/10 in ZED-Vesalius

King Kong

Verboden Beelden

Een filmcrew onder leiding van regisseur Carl Denham trekt naar het 
mysterieuze Skull Island. Eens aangekomen, worden ze begroet met 
een regen pijlen en wordt de ster van de film, Ann Darrow, ontvoerd 
om te offeren aan hun opperwezen, een groot beest dat ze aanspre-
ken als ‘Kong’. Wanneer de crew het oerwoud in trekt om Ann terug 
te halen, stoten ze op de monsterlijke gorilla. Denham besluit het 
beest gevangen te nemen en mee te nemen naar New York.

King Kong is vader van alle monsterfilms, met erg vooruitstrevende 
special effects die vandaag nog steeds respect afdwingen. De film 
was zijn tijd ver vooruit wat betreft de ‘onthullende scènes’ zoals 
die waarin het monster Fay Wray de kleren van het lijf scheurt of de 
inheemse bevolking op Skull Island opeet of vermorzelt. Scènes als 
deze werden weggeknipt of donker gemaakt om de details te ver-
doezelen. Pas in de jaren ‘70 werd de film  in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld. 

1933, duur: 1:40, Verenigde Staten, 
regie: Merian C. Cooper & Ernest 
B. Schoedsack, met: Fay Wray, 
Robert Armstrong, Bruce Cabot, e.a. 
dialogen: Engels, OT: Geen

Vertoningen: 13/10, 
17/10 in ZED-Vesalius

L E Z I N G 

€4 met ZED-
studentenkaart

“IJzersterke klassieker, 
nauwelijks gedateerd.” 

D E  V O L K S K R A N T
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Strangers on a Train
Tenniskampioen Guy Haines en gladde gentleman Bruno Anthony ontmoeten elkaar op een trein. Ze 
raken aan de praat over het ingenieuze van ‘ruilmoorden’. Volgens hen de perfecte misdaad want hoe 
zou de politie ooit op het spoor komen van een volkomen vreemde? Anthony stelt voor om Haines 
gehate echtgenote te vermoorden, in ruil voor de moord op zijn vader. Haines interpreteert dit als een 
grap, maar treft enkele dagen later zijn vrouw vermoord aan.

Een typische Hitchcock film vol suspense, perfecte mise-en-scène en een onovertroffen gevoel voor 
timing en montage. Strangers on a Train is gebaseerd op het romandebuut van Patricia Highsmith, ook wel 
bekend van The Talented Mr. Ripley. Net als in haar romans handelen de karakters in deze film niet uit passie 
en impulsiviteit, maar vanuit een weloverwogen rationaliteit.

1951, duur: 1:41, Verenigde Staten, regie: Alfred Hitchcock, met: Farley Granger, Robert Walker, Ruth 
Roman, Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock, Marion Lorne, e.a. dialogen: Engels, OT: Geen

Vertoning: 31/10 in ZED-Vesalius
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Een lange, hete zomernacht in Brussel. Mensen leven hun leven, gaan 
op café of restaurant, zijn thuis of onderweg. Elk met hun eigen verhaal, 
op zoek naar, gebroken door of dronken van liefde. Elk doordrongen 
van hun eigen verlangens en emoties, die soms hoog oplopen.

Chantal Akerman, de koningin van het minimalisme, observeert de grote 
en kleine drama’s van een dozijn mensenlevens met speelse humor 
en menslievendheid. De camera volgt intense ontmoetingen, steelse 
blikken, koortsig verlangen, uitzinnige passie, verzet en verdwazing. Een 
grootstedelijke symfonie van nachtelijke emoties. 

1982, duur: 1:30, België, regie: Chantal Akerman, met: Aurore 
Clément, Tchéky Karyo, Angelo Abazoglou, e.a. dialogen: Frans, 
Engels  

Vertoningen: 10/10, 30/10 in ZED-Vesalius

Mamma Roma Toute une nuit
Een moeder denkt haar leven als sekswerker achter zicht te kunnen 
laten wanneer haar pooier Carmine gaat trouwen. Ze wordt markt-
koopvrouw en regelt een baantje voor haar teruggetrokken zeven-
tienjarige zoon Ettore. Maar die trekt al snel op met de verkeerde 
vrienden en haar hoop op een respectabel leven wordt gauw de 
grond in geboord.

In zijn tweede film na debuut Accattone speelt Pier Paolo Pasolini 
opnieuw in op grote emoties. Anna Magnani die de titelrol voor haar 
rekening nam én als enige professionele acteur speelde in de film, 
slaagt er met glans in haar personage grootser en realistischer te 
maken dan de harde realiteit van het leven. Pasolini brengt poëzie uit 
de onderste lagen van de samenleving die aansluiting zoekt bij films 
als Rossellini’s Roma città aperta en het Italiaanse neorealisme.

1962, duur: 1:44, Italië, regie: Pier 
Paolo Pasolini,  met: Anna Magnani, 
Franco Citti, Ettore Garofolo, e.a. 
dialogen: Italiaans, OT: Engels

Vertoning: 6/10 in ZED-Vesalius

Filmklassiekers

Classics Restored
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Wanneer een man sterft in de bergen, wordt de gedreven detec-
tive Hae-joon belast met het onderzoek naar de mogelijke moord. 
De mysterieuze weduwe van de overleden man is hoofdverdachte 
in de zaak, maar heeft een schijnbaar waterdicht alibi. Hoe dichter 
Hae-joon de ongrijpbare vrouw nadert, hoe meer hij van haar in 
de ban raakt.

2022, duur: 2:18, Zuid-Korea, regie: Park Chan-Wook, met: 
Tang Wei, Go Kyung-Pyo, Park Hae-il, Yong-woo Park, e.a. 
dialogen: Koreaans

Vertoningen: 12/10, 15/10, 23/10, 26/10 in ZED-Vesalius

Decision to LeavePlay It 
Again Sam
Is het er de voorbije weken nog niet 
van gekomen om die ene topfilm te 
komen bekijken? Of was je favoriete film 
net uitverkocht? Geen paniek: Cinema 
ZED geeft je een herkansing. In de Play 
It Again Sam-reeks herhalen we de 
hoogtepunten van de afgelopen maand: 
de films die je echt gezien moét hebben 
op het grote witte doek.
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In een poging  zijn leven meer betekenis te geven en een stempel op de 
geschiedenis te drukken, begint een rijke zakenman aan een nieuw project: 
hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de besten in: de gerenommeerde 
filmmaker Lola Cuevas en twee beroemde acteurs: Félix Rivero en Iván 
Torres. Beide acteurs zijn levende legendes, maar ook elkaars tegen-
polen. Hun talent is groot, hun ego’s nog groter. Als voorbereiding op 
hun rol, bedenkt regisseur Lola steeds excentriekere opdrachten opdat 
ze elkaar én hun acteerprestaties altijd maar verder kunnen uitdagen.

2022, duur: 1:54, Spanje, regie: Gaston Duprat, Mariano Cohn, 
met: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, Pilar Castro, 
e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 30/9, 5/10, 8/10, 
9/10, 13/10, 14/10, 16/10 in ZED-Vesalius

Competencia oficial

RELEASE 17-8

����
‘WILDLY 

ENTERTAINING’
TIME OUT

www.septemberfi lm.be    /septemberfi lmbe 3at

Tienermeisje Lokita en de jongere Tori zijn alleen van Afrika naar 
België gereisd. Ze zijn geen familie, maar de harde realiteit van het 
vluchtelingleven heeft hun samengebracht. Ze willen elkaar niet 
meer kwijt en proberen een leven op te bouwen als broer en zus. 
Maar een verblijfsvergunning krijgen blijkt moeilijk en ze lijken 
onzichtbaar voor de wereld om hen heen. Lokita houdt zich aan 
de leugen dat Tori haar broertje is en probeert papieren te krijgen, 
maar wordt ondertussen gedwongen te werken op de illegale 
arbeidsmarkt.

2022, duur: 1:28, België, regie: Jean-Pierre & Luc Dardenne, met: 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte 
De Bruyne, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 1/10, 6/10, 11/10, 17/10, 
18/10, 20/10, 30/10, 1/11 in ZED-Vesalius

Tori et Lokita

“Hartverwarmend, tot 
het bikkelhard wordt.” 


K N ACK FO CUS
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Twee jaar geleden reisde Felix’ vader naar het Donker Schaduwei-
land op zoek naar een schat, maar hij keerde nooit meer terug. Sinds-
dien is hij vermist. Felix besluit zijn vader op te sporen, maar dat kan 
hij niet zonder hulp: hij vraagt aan de gepensioneerde en humeurige  
visser Old Tom om met hem naar het eiland te varen. Ook Felix’ blaf-
fende kat Boeffie en Toms eenbenige papegaai Squawk vergezellen 
hen tijdens de queeste over de woeste wateren. Lukt het Felix om 
zijn vader te vinden? En weten ze ook de geheime schat te vinden?

Felix, op zoek naar de schat van M is een originele en charmante ani-
matiefilm met vrolijke, kleurrijke animaties en een oog voor detail voor 
de planten- en dierenwereld en het landschap van Quebec. Felix is een 
innemende jonge held waarmee kinderen zich zonder al te veel moeite 
kunnen identificeren. 

2022, duur: 1:25, Canada, regie: 
Nicola Lemay, dialogen:  Nederlands

Vertoningen: 1/10, 9/10, 
12/10, 23/10 in ZED-Vesalius

Felix op zoek 
naar de schat van M

Vanaf 6 jaar

Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en 
jeugdfilmprogramma van Cinema 
ZED. Een berg jeugdfilms iedere 
woensdag en in het weekend! 

Cinemini is een voorproefje van echte cinema op maat voor de 
allerjongste filmkijkers: een korte film voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. Na de vertoning is er steeds een leuke activiteit in thema.

Nieuwsgierig, creatief, ondeugend en dapper. Pingu beleeft 
vele avonturen omringd door zijn ouders, zus en beste vriend. 
Antarctica is nog nooit zo warm en gastvrij geweest!

Pingu is een van oorsprong Zwitsers-Britse klei-animatieserie. De ori-
ginele serie liep van 1990 tot 2000, gevolgd door een vernieuwde 
serie die liep van 2003 tot 2006. De series werden een internatio-
naal succes, mede door de geïmproviseerde pinguïntaal die ervoor 
zorgde dat de kortfilmpjes wereldwijd toegankelijk waren voor kinde-
ren. Op en top nostalgie voor de ouders 
en op en top plezier voor jong én oud!

2001, duur: 0:40, Verenigd 
Koninkrijk, Zwitserland, regie: Nick 
Herbert, dialogen: Geen

Vertoning: 2/10 in ZED-Vesalius

Vanaf 2 jaar

Pingu CINEMINI
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Ook al is het soms krap, de lieve heks probeert altijd wel een plaatsje op haar 
bezem te vinden voor toevallige passagiers. Haar norse kat vindt dat niet zo leuk 
en zeg nu zelf, vijf is toch veel te veel voor één bezemsteel?!

Stap maar op mijn bezemsteel, de verfilming van het gelijknamige boek van Julia Donaldson 
is ondertussen tien jaar oud maar heeft nog niets van zijn charme verloren. Het magische 
verhaal van de lieve heks met het grote hart is een klassieker die je moet gezien hebben! De 
hoofdfilm wordt aangevuld met vier gloednieuwe kortfilms over vriendschap.

Stap maar op mijn bezemsteel wordt voorafgegaan door vier kleine films over grote 
vrienden: Luce en de Rots, Muziek in de kruinen, Ik Ben Niet Bang! en INK

2022, duur: 1:00, België, Duitsland,Nederland,  
regie: Jan Lachauer, Max Lang, 
dialogen:  Nederlands

Vertoningen: 26/10, 30/10, 1/11 in ZED-Vesalius

INKT

LUCE EN DE ROTSIK BEN NIET BANG

 
“STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL EN ANDERE VERHAALTJES” IS EEN COMPILATIEFILM SAMENGESTELD UIT VOLGENDE FILMS: IK BEN NIET BANG  (MARITA MAYER) - INKT  (ERIK VERKERK, JOOST VAN DEN BOSCH) - LUCE EN DE ROTS  (BRITT RAES) - MUZIEK IN DE KRUINEN  (FILIP DIVIAK)  

STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL  (DIRECTOR: MAX LANG & JAN LACHAUER, WRITER: AXEL SCHEFFLER & JULIA DONALDSON, PRODUCER: MICHAEL ROSE & MARTIN POPE, COMPOSER: RENE AUBRY, MET DE STEMMEN VAN HEIN VAN BEEM, JAN NONHOF, JÜRGEN THEUNS, KEES PRINS, MARJOLEIN ALGERA, NINE MEIJER E.A.

© ORANGE EYES LIMITED 2012. THE ROOM ON THE BROOM WORD MARK AND LOGO ARE TRADE MARKS OF JULIA DONALDSON AND AXEL SCHEFFLER AND USED UNDER LICENSE. LICENSED BY MAGIC LIGHT PICTURES. LTD.).   

EEN PROJECT VAN  DALTON DISTRIBUTION MET STEUN VAN  DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,  STAD LEUVEN,  DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN HET MEDIA PROGRAMMA VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP.  

WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE 
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MUZIEK IN DE KRUIN
EN

DALTON
D I S T R I B U T I O N

vanaf
5 jaar

Stap maar op mijn bezemsteel 
en andere verhaaltjes

Vanaf 5 jaar

Rintje 2
Rintje, een vrolijke puppy, laat geen kans onbenut 
om samen met zijn hondenvriendjes de wereld te 
ontdekken. Het koddige hondje voor het eerst naar 
school, hij gaat logeren bij oma en … hij krijgt een 
prik met een ‘hondenvaccin’. 

De ronduit vertederende compilatie van filmpjes, naar 
de boeken van Sieb Posthuma, speelt zich af in mooie 
handgemaakte decors en een gezellige, huiselijke 
omgeving. Met de stemmen van Jelle en Clara Cley-
mans, Jonas Geirnaert, Sien Eggers, Barbara Sarafian, 
Ivan Pecnik en Ini Massez.

2021, duur: 0:40, 
België, regie: Steven 
De Beul, Ben Tesseur, 
dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 28/9, 
5/10, 15/10, 19/10, 23/10, 
29/10, 1/11 in ZED-Vesalius

Vanaf 3 jaar
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Halloween special

De kleine heks woont samen met haar raaf Abraxas diep in het bos. 
Ze is pas 127, heel jong dus voor een heks, en mag nog niet naar het 
grote heksenfeest op de Bloksberg. Maar de Kleine Heks wil heel 
graag dansen met de andere heksen en rondjes vliegen op haar 
bezemsteel, dus ze besluit er stiekem heen te gaan.

Het succesvolle kinderboek De Kleine Heks is reeds 60 jaar oud en 
werd in niet minder dan 47 talen vertaald. Na een poppenreeks voor 
televisie in de jaren ’60 en een tekenfilm in de jaren ’80 kreeg het 
immens populaire boek een welverdiende live-action verfilming. De 
makers zijn gelukkig erg dicht bij het origineel gebleven en maakten 
een familiefilm die in een vrolijke, gezellige sfeer – bijna ongemerkt – 
toch thema’s als onafhankelijk denken en uitsluiting aankaart.

2022, duur: 1:43, Duitsland, 
Zwitserland,  regie: Mike Schaerer, 
met: Karoline Herfurth, Axel Prahl, Luis 
Vorbach e.a. dialogen: Nederlands 

Vertoning: 31/10 in ZED-Vesalius

De gebroeders Schimm zijn professionele spokenjagers. Waar monsters 
op de loer liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle griezels en sluiten ze 
voorgoed op in de kast, kelder, of onder het bed. Maar op een dag brengt 
het eigenzinnige meisje Lilith hen op het spoor van een nieuw bovenna-
tuurlijk verschijnsel. Samen gaan ze het gevaarlijkste monster uit hun hele 
loopbaan te lijf, het monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt.

Een geestige griezelfilm voor de hele familie, geschreven en vertolkt door 
de broers Michael en Andrew Van Ostade, die jarenlang de ritmesectie 
van de band School is Cool vormden. Michael Van Ostade regisseerde 
eerder de kortfilms Dance Macabre, Songs From The Outside en Nigredo 
en in 2018 zijn eerste langspeler Baba Yega: The Movie. Met De Gebroe-
ders Schimm maakten de creatieve broers een leuke jeugdfilm over familie, 
vriendschap en leren omgaan met het kleine, 
donkere monstertje in ons allemaal.

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew 
Van Ostade, Michael Van Ostade, met: 
Michael Van Ostade, Andrew Van Ostade, 
Eva Luna Van Hijfte, Tine Embrechts, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 31/10 in ZED-Vesalius 

Vanaf 6 jaarVanaf 9 jaar

De kleine heks
De gebroeders 
Schimm
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Finding Nemo
Clownvisje Marlin en zijn zoon Nemo leiden een heel veilig leventje in een 
anemoon, totdat plots Nemo op zijn eerste schooldag wordt meegenomen door 
duikers. Marlin gaat in de grote oceaan op zoek naar zijn zoon en krijgt hierbij 
hulp van de altijd vrolijke Dory, die lijdt aan korte termijngeheugenverlies. Samen 
ontdekken ze de mooie en donkere kanten van de diepe onderwaterwereld.

Duik mee in een hilarisch avontuur vol kleurrijke figuren die je meenemen naar een 
adembenemende onderwaterwereld. De film was een 
wereldwijd succes en is nog steeds geliefd bij jong en oud. 
Finding Nemo kreeg meer dan dertig prijzen, waaronder 
een Oscar voor beste Animatiefilm. 

2003, duur: 1:40, Verenigde Staten, 
regie: Andrew Stanton, Lee Unkrich, dialogen: 
Nederlands 

Vertoningen: 8/10 (O.V.), 9/10 (N.V) in ZED-Vesalius

In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt 
filmjournalist en The Original Soundtrack auteur Robin Broos alles van 
Pixar. Iedere maand komt hij langs in ZED voor een  inleiding bij zowel 
de Vlaamse als Engelstalige versie van een Pixar topper, plezier verze-
kerd voor jong en oud! Deze maand aan de beurt: Finding Nemo.

Vanaf 6 jaarVanaf 8 jaar

P I X A R  S P E C I A L

Nelly Rapp - 
monsteragent
Deze herfstvakantie gaat Nelly logeren bij haar oom 
Hannibal, die alles behalve een gewoon leven leidt. 
Hij is namelijk een monsteragent en moet er voor 
zorgen dat alle geesten en monsters blijven waar ze 
thuishoren. Maar waarom zit er een vampier in de 
kelder? Nelly is dol op alles wat eng en griezelig is en 
ze wil haar oom graag een handje helpen.

Nelly Rapp  was genomineerd voor Generation Kplus 
competitie op het filmfestival van Berlijn (2021). Griezel 
en gniffel mee met deze fantasierijke hommage aan 
klassieke monsterfilms. 

2020, duur: 1:33, Zweden, regie: Amanda 
Adolfsson, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 2/10 (in avant-première), 5/10, 12/10, 
16/10, 22/10, 26/10, 30/10 in ZED-Vesalius
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Met in- of uitleiding

Wo 28 september

14u30  Onze natuur: De Film
15u00  Rintje 2
17u00  Triangle of Sadness
17u30  See How They Run
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Three Thousand Years ...
22u00  Freaks Out

Do 29 september

14u30  Speak No Evil
15u00  Leuven Bierstad
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Three Thousand Years...
19u30  Freaks Out
20u00  Onze natuur: De Film  
22u15  Moonage Daydream
22u15  Triangle of Sadness

Vr 30 september

14u30  Triangle of Sadness
15u00  See How They Run
17u00  Speak No Evil
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Triangle of Sadness
19u45  Moonage Daydream
22u15  Competencia oficial
22u15  Don’t Worry Darling

Za 1 oktober

14u30  Felix, op zoek naar ...
14u45  Triangle of Sadness
17u00  Freaks Out
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Tori et Lokita
19u45  Don’t Worry Darling
21u15  Three Thousand Years ...
22u15  See How They Run

Zo 2 oktober

10u00  Pingu
11u00  Onze natuur: De Film
14u30  De slak en de walvis
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Lightyear 
17u30  Downton Abbey: ...
19u30  Speak No Evil
20u00  Three Thousand Years...
21u30  Freaks Out
22u15  Triangle of Sadness

Ma 3 oktober

14u30  Triangle of Sadness
15u00  Speak No Evil
17u00  See How They Run
17u30  Leuven Bierstad
19u00  Het beste van Kortfilmfestival
19u30  The Velvet Queen
20u45  The Godfather
21u30  Everything Everywhere ...

Di 4 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
15u00  Three Thousand Years ...
17u00  Freaks Out
18u00  Sneak Preview
19u45  See How They Run
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  Don’t Worry Darling

20u30 ZED in de aula: 
 The Northman

Wo 5 oktober

14u30  Nelly Rapp - monsteragent
15u00  Rintje 2
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Nelly & Nadine
19u30  La nuit du 12
19u45  Rebel
21u45  Freaks Out
22u15  Competencia oficial

Do 6 oktober

14u30  Freaks Out
14u45  Triangle of Sadness
17u15  La nuit du 12
17u30  Tori et Lokita
19u30  Tussen Ons  
20u00  Mamma Roma   
21u15  Don’t Worry Darling
22u15  Leuven Bierstad

Vr 7 oktober

14u30  Rebel
15u00  La nuit du 12
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Onze natuur: De Film
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
22u00  La nuit du 12

Za 8 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Onze natuur: De Film
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Competencia oficial
19u30  Finding Nemo 
19u45  Rebel
21u45  Freaks Out
22u15  Triangle of Sadness

Zo 9 oktober

10u30  Triangle of Sadness
11u00  Felix, op zoek naar ...
14u30  Rebel
15u00  Finding Nemo 
17u00  Leuven Bierstad
17u15  La nuit du 12
19u00  Triangle of Sadness
19u30  Freaks Out
21u45  Competencia oficial
22u15  Don’t Worry Darling

Ma 10 oktober

14u15  Don’t Worry Darling
15u00  Leuven Bierstad
16u45  Freaks Out
17u30  Rebel
19u30  Nosferatu   
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  Tout une nuit

Di 11 oktober

10u30  Cinema Poussette: 
 See How They Run
14u15  Freaks Out
15u00  Rebel
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Tori et Lokita
19u30  Among Us Women  
19u45  Triangle of Sadness
21u30  La nuit du 12
22u30  Rebel

Wo 12 oktober

14u30  Felix, op zoek naar ...
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  La nuit du 12
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Decision to Leave
19u45  The Woman King
22u15  Rebel
22u15  Don’t Worry Darling

Do 13 oktober

17u00  Triangle of Sadness
17u30  Lezing: Verboden Beelden
19u45  Rebel
20u00  King Kong  
22u15  Competencia oficial
22u15  La nuit du 12

Vr 14 oktober

14u30  Nelly & Nadine
15u00  Rebel
17u00  The Woman King
17u30  Competencia oficial
19u30  La nuit du 12
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  The Woman King

Za 15 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Rintje 2
16u45  Decision to Leave
17u30  Don’t Worry Darling
19u30  Triangle of Sadness
20u00  En cour(t)s de route:   
22u00  La nuit du 12
22u15  Rebel

Zo 16 oktober

10u30  Leuven Bierstad
11u00  Onze natuur: De Film
14u30  La nuit du 12
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Rebel
17u30  The Woman King
19u30  Competencia oficial
20u00  Nelly & Nadine
21u45  Triangle of Sadness
22u00  Don’t Worry Darling

Ma 17 oktober

15u00  The Woman King
17u15  Tori et Lokita
17u30  King Kong  
19u30  Leuven Bierstad
19u45  The Woman King
21u00  Rebel
22u15  La nuit du 12

Di 18 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
15u00  Leuven Bierstad
17u00  Rebel
17u30  Nelly & Nadine
19u30  Un beau matin  
20u00  Tori et Lokita
21u45  Triangle of Sadness
22u00  The Woman King

Wo 19 oktober

14u30  Rintje 2
15u00  Onze natuur: De Film
16u00  Duty of Care
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Nosferatu  
19u45  R.M.N.
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
22u15  Don’t Worry Darling

Do 20 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
17u00  The Woman King
17u15  La nuit du 12
19u30  Un beau matin
20u00  Tori et Lokita
21u45  Leuven Bierstad
21u45  R.M.N.

Vr  21 oktober

14u30  R.M.N.
15u00  Leuven Bierstad
17u00  The Woman King
17u15  Un beau matin
19u30  Rebel
19u45  La nuit du 12
22u00  Triangle of Sadness
22u00  Don’t Worry Darling

Za 22 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Don’t Worry Darling
17u00  Triangle of Sadness
19u30  R.M.N.
19u45  The Woman King
22u00  La nuit du 12
22u15  Rebel

Zo 23 oktober

10u30  Leuven Bierstad
11u00  Rintje 2
14u30  Triangle of Sadness
15u00  Felix, op zoek naar ...
17u00  R.M.N.
17u15  Rebel
19u30  Don’t Worry Darling
19u45  Decision to Leave
22u00  Un beau matin
22u30  The Woman King

Ma 24 oktober

14u30  Rebel
15u00  Nelly & Nadine
17u00  Un beau matin
17u15  The Woman King
19u30  The Shop Around the   
19u45  Triangle of Sadness
21u45  R.M.N.
22u30  The Woman King

Di 25 oktober

14u30  Triangle of Sadness
14u45  Un beau matin
17u00  R.M.N.
17u15  Rebel
19u30  Nelly & Nadine
19u45  The Woman King
21u30  Don’t Worry Darling
22u15  Rebel

Wo 26 oktober

14u30  Nelly Rapp - monsteragent
15u00  Stap maar op mijn ...
16u15  Duty of Care
16u45  Decision to Leave
17u30  The Shop Around the   
19u30  Zillion
19u45  Holy Spider
22u00  Leuven Bierstad
22u00  Un beau matin

Do 27 oktober

14u30  R.M.N.
15u00  Rebel
17u00  Holy Spider
17u30  Leuven Bierstad
19u30  The Woman King
19u45  Boiling Point
21u45  R.M.N.
22u00  Zillion

20u30  Filmquiz

Vr 28 oktober

14u30  Zillion
15u00  Holy Spider
17u00  Rebel
17u30  R.M.N.
19u30  Close  
20u00  Close  
22u00  The Woman King
22u30  Boiling Point

Za 29 oktober

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Rintje 2
15u30  Nelly & Nadine
17u00  The Woman King
17u30  Boiling Point
19u30  Zillion
19u45  Un beau matin
22u00  Rebel
22u00  Holy Spider

Zo 30 oktober

10u30  Zillion
11u00  Stap maar op mijn ...
14u30  Un beau matin
15u00  Nelly Rapp ...
17u00  Boiling Point
17u15  Tori et Lokita
19u00  Rebel
19u30  Holy Spider
21u30  The Woman King
21u45  Tout une nuit

Ma 31 oktober

14u30  De gebroeders Schimm
15u00  De kleine heks
17u00  R.M.N.
17u30  Zillion
19u30  Strangers on a Train  
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
21u45  Holy Spider

Di 1 november

14u30  Rintje 2
15u00  Stap maar op mijn ...
15u30  Boiling Point
17u00  The Woman King
17u30  Un beau matin
19u30  Tori et Lokita
19u45  R.M.N
21u15  Zillion
22u15  Boiling Point

Cinema ZED-Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Open Cinema

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven
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Wo 28 september

14u30  Onze natuur: De Film
15u00  Rintje 2
17u00  Triangle of Sadness
17u30  See How They Run
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Three Thousand Years ...
22u00  Freaks Out

Do 29 september

14u30  Speak No Evil
15u00  Leuven Bierstad
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Three Thousand Years...
19u30  Freaks Out
20u00  Onze natuur: De Film  
22u15  Moonage Daydream
22u15  Triangle of Sadness

Vr 30 september

14u30  Triangle of Sadness
15u00  See How They Run
17u00  Speak No Evil
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Triangle of Sadness
19u45  Moonage Daydream
22u15  Competencia oficial
22u15  Don’t Worry Darling

Za 1 oktober

14u30  Felix, op zoek naar ...
14u45  Triangle of Sadness
17u00  Freaks Out
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Tori et Lokita
19u45  Don’t Worry Darling
21u15  Three Thousand Years ...
22u15  See How They Run

Zo 2 oktober

10u00  Pingu
11u00  Onze natuur: De Film
14u30  De slak en de walvis
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Lightyear 
17u30  Downton Abbey: ...
19u30  Speak No Evil
20u00  Three Thousand Years...
21u30  Freaks Out
22u15  Triangle of Sadness

Ma 3 oktober

14u30  Triangle of Sadness
15u00  Speak No Evil
17u00  See How They Run
17u30  Leuven Bierstad
19u00  Het beste van Kortfilmfestival
19u30  The Velvet Queen
20u45  The Godfather
21u30  Everything Everywhere ...

Di 4 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
15u00  Three Thousand Years ...
17u00  Freaks Out
18u00  Sneak Preview
19u45  See How They Run
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  Don’t Worry Darling

20u30 ZED in de aula: 
 The Northman

Wo 5 oktober

14u30  Nelly Rapp - monsteragent
15u00  Rintje 2
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Nelly & Nadine
19u30  La nuit du 12
19u45  Rebel
21u45  Freaks Out
22u15  Competencia oficial

Do 6 oktober

14u30  Freaks Out
14u45  Triangle of Sadness
17u15  La nuit du 12
17u30  Tori et Lokita
19u30  Tussen Ons  
20u00  Mamma Roma   
21u15  Don’t Worry Darling
22u15  Leuven Bierstad

Vr 7 oktober

14u30  Rebel
15u00  La nuit du 12
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Onze natuur: De Film
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
22u00  La nuit du 12

Za 8 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Onze natuur: De Film
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Competencia oficial
19u30  Finding Nemo 
19u45  Rebel
21u45  Freaks Out
22u15  Triangle of Sadness

Zo 9 oktober

10u30  Triangle of Sadness
11u00  Felix, op zoek naar ...
14u30  Rebel
15u00  Finding Nemo 
17u00  Leuven Bierstad
17u15  La nuit du 12
19u00  Triangle of Sadness
19u30  Freaks Out
21u45  Competencia oficial
22u15  Don’t Worry Darling

Ma 10 oktober

14u15  Don’t Worry Darling
15u00  Leuven Bierstad
16u45  Freaks Out
17u30  Rebel
19u30  Nosferatu   
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  Tout une nuit

Di 11 oktober

10u30  Cinema Poussette: 
 See How They Run
14u15  Freaks Out
15u00  Rebel
17u00  Don’t Worry Darling
17u30  Tori et Lokita
19u30  Among Us Women  
19u45  Triangle of Sadness
21u30  La nuit du 12
22u30  Rebel

Wo 12 oktober

14u30  Felix, op zoek naar ...
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  La nuit du 12
17u30  Leuven Bierstad
19u30  Decision to Leave
19u45  The Woman King
22u15  Rebel
22u15  Don’t Worry Darling

Do 13 oktober

17u00  Triangle of Sadness
17u30  Lezing: Verboden Beelden
19u45  Rebel
20u00  King Kong  
22u15  Competencia oficial
22u15  La nuit du 12

Vr 14 oktober

14u30  Nelly & Nadine
15u00  Rebel
17u00  The Woman King
17u30  Competencia oficial
19u30  La nuit du 12
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Triangle of Sadness
21u45  The Woman King

Za 15 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Rintje 2
16u45  Decision to Leave
17u30  Don’t Worry Darling
19u30  Triangle of Sadness
20u00  En cour(t)s de route:   
22u00  La nuit du 12
22u15  Rebel

Zo 16 oktober

10u30  Leuven Bierstad
11u00  Onze natuur: De Film
14u30  La nuit du 12
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Rebel
17u30  The Woman King
19u30  Competencia oficial
20u00  Nelly & Nadine
21u45  Triangle of Sadness
22u00  Don’t Worry Darling

Ma 17 oktober

15u00  The Woman King
17u15  Tori et Lokita
17u30  King Kong  
19u30  Leuven Bierstad
19u45  The Woman King
21u00  Rebel
22u15  La nuit du 12

Di 18 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
15u00  Leuven Bierstad
17u00  Rebel
17u30  Nelly & Nadine
19u30  Un beau matin  
20u00  Tori et Lokita
21u45  Triangle of Sadness
22u00  The Woman King

Wo 19 oktober

14u30  Rintje 2
15u00  Onze natuur: De Film
16u00  Duty of Care
17u00  Triangle of Sadness
17u30  Nosferatu  
19u45  R.M.N.
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
22u15  Don’t Worry Darling

Do 20 oktober

14u30  Don’t Worry Darling
17u00  The Woman King
17u15  La nuit du 12
19u30  Un beau matin
20u00  Tori et Lokita
21u45  Leuven Bierstad
21u45  R.M.N.

Vr  21 oktober

14u30  R.M.N.
15u00  Leuven Bierstad
17u00  The Woman King
17u15  Un beau matin
19u30  Rebel
19u45  La nuit du 12
22u00  Triangle of Sadness
22u00  Don’t Worry Darling

Za 22 oktober

14u30  Leuven Bierstad
15u00  Nelly Rapp - monsteragent
17u00  Don’t Worry Darling
17u00  Triangle of Sadness
19u30  R.M.N.
19u45  The Woman King
22u00  La nuit du 12
22u15  Rebel

Zo 23 oktober

10u30  Leuven Bierstad
11u00  Rintje 2
14u30  Triangle of Sadness
15u00  Felix, op zoek naar ...
17u00  R.M.N.
17u15  Rebel
19u30  Don’t Worry Darling
19u45  Decision to Leave
22u00  Un beau matin
22u30  The Woman King

Ma 24 oktober

14u30  Rebel
15u00  Nelly & Nadine
17u00  Un beau matin
17u15  The Woman King
19u30  The Shop Around the   
19u45  Triangle of Sadness
21u45  R.M.N.
22u30  The Woman King

Di 25 oktober

14u30  Triangle of Sadness
14u45  Un beau matin
17u00  R.M.N.
17u15  Rebel
19u30  Nelly & Nadine
19u45  The Woman King
21u30  Don’t Worry Darling
22u15  Rebel

Wo 26 oktober

14u30  Nelly Rapp - monsteragent
15u00  Stap maar op mijn ...
16u15  Duty of Care
16u45  Decision to Leave
17u30  The Shop Around the   
19u30  Zillion
19u45  Holy Spider
22u00  Leuven Bierstad
22u00  Un beau matin

Do 27 oktober

14u30  R.M.N.
15u00  Rebel
17u00  Holy Spider
17u30  Leuven Bierstad
19u30  The Woman King
19u45  Boiling Point
21u45  R.M.N.
22u00  Zillion

20u30  Filmquiz

Vr 28 oktober

14u30  Zillion
15u00  Holy Spider
17u00  Rebel
17u30  R.M.N.
19u30  Close  
20u00  Close  
22u00  The Woman King
22u30  Boiling Point

Za 29 oktober

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Rintje 2
15u30  Nelly & Nadine
17u00  The Woman King
17u30  Boiling Point
19u30  Zillion
19u45  Un beau matin
22u00  Rebel
22u00  Holy Spider

Zo 30 oktober

10u30  Zillion
11u00  Stap maar op mijn ...
14u30  Un beau matin
15u00  Nelly Rapp ...
17u00  Boiling Point
17u15  Tori et Lokita
19u00  Rebel
19u30  Holy Spider
21u30  The Woman King
21u45  Tout une nuit

Ma 31 oktober

14u30  De gebroeders Schimm
15u00  De kleine heks
17u00  R.M.N.
17u30  Zillion
19u30  Strangers on a Train  
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Rebel
21u45  Holy Spider

Di 1 november

14u30  Rintje 2
15u00  Stap maar op mijn ...
15u30  Boiling Point
17u00  The Woman King
17u30  Un beau matin
19u30  Tori et Lokita
19u45  R.M.N
21u15  Zillion
22u15  Boiling Point



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.

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 
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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  | 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 

twee jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart
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STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken. 
Gedurende de rest van het jaar zullen er daarom geen 
voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed


