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Recente releases

The Duke
Engeland, 1961. Kempton Bunton, een vriendelijke, wat
oudere taxichauffeur, is verontwaardigd dat hij kijk- en
luistergeld moet betalen terwijl zijn tv-toestel zelfs geen
BBC ontvangt. Wanneer hij hoort dat de National Gallery
een immense som belastinggeld betaald heeft voor een
schilderij van de Spaanse schilder Goya is de maat vol. Hij
besluit het schilderij te stelen en met het losgeld tv-licenties
gratis maken voor gepensioneerden.
Het waargebeurde verhaal van één van de meest bijzondere
kunstroven in de geschiedenis vormt de aanleiding voor een
immens charmante, Britse komedie. Een heerlijk warme,
schaamteloos ontroerende film waarin Jim Broadbent schittert als de anti-autoritaire en sociaal voelende Bunton naast
de al even briljante Helen Mirren als zijn knorrige echtge-

note. Een waardig afscheidscadeau van recent overleden
regisseur Roger Michell, die vooral furore maakte met de
romcom classic Notting Hill.
2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: Roger Michell
met: Helen Mirren, Jim Broadbent, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 20/4, 21/4, 23/4, 24/4, 25/4,
26/4, 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 1/5, 2/5, 3/5
in Cinema ZED-Vesalius
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Sneak report
Ali & Ava
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 maart was Ali & Ava.
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

Deze film heeft echt een glimlach op mijn
gezicht getoverd :) Een goede romcom
zonder cliché te zijn.

rustgevend en toch meeslepend

deze film te zien.
Ik ga al mijn vrienden verplichten
Nieuwe lievelingsfilm!

Een ontroerend verhaal. Vaak een glimlach
op mijn gezicht. Een must-see!

Breekt je har t in stukjes, om ze
elkaar te lijmen.

dan terug aan

A picture of bittersweet realism.

Heel goed: 31%
Goed: 51%
Matig: 12%
Slecht: 6%
Heel Slecht: 0%

Ali & Ava
Ali is een vriendelijke en betrokken huisbaas die lerares Ava een lift geeft
wanneer hij het dochtertje van een van zijn huurders van school oppikt.
Ze hebben onmiddellijk een klik, al zijn ze erg verschillend. Ali vindt troost
in Ava’s warmte en vriendelijkheid. Ava vindt op haar beurt de complexiteit en humor van Ali onweerstaanbaar. Hun vriendschap is de perfecte
remedie tegen hun sluimerende eenzaamheid en groeit uit tot een ontluikende liefde. Maar hun prille relatie druist in tegen de verwachtingen van
hun omgeving en wordt overschaduwd door de sporen van Ava’s eerdere
relatie en het ineenstorten van Ali’s huwelijk.
Een prachtig filmessay over liefde en aanvaarding. Oprecht en eerlijk. Regisseur Clio Barnard (Dark River, The Selfish Giant) verloor lang geleden haar hart
aan de wat verpauperde regio rond de Britse industriestad Bradford. Haar
frisse inkijk in de levens van de arbeidersklasse is niet ondergedompeld in een
grauw realisme, maar een levendig portret van de tederheid en warmte die
de soberheid en complexiteit van het dagelijks leven oplichten. De authentieke acteerprestaties van Adeel Akhtar en Claire Rushbrook vormen het kloppende hart van deze prachtige kleine film.
2021, duur: 1:35, Verenigd Koninkrijk, regie: Clio Barnard met: Adeel
Akhtar, Claire Rushbrook, e.a. dialogen: Engels

De volgende Sneak Preview gaat door
op 21/4 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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Vertoningen: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4,
8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 15/4, 17/4, 18/4,
19/4 in Cinema ZED-Vesalius

ZED SPRAK MET CLIO BARNARD OVER ALI & AVA

“Muziek is als een gesprek zonder woorden.”

Als je ooit The Selfish Giant of Dark River
hebt gezien, dan weet je dat de Britse
cineaste Clio Barnard een zwak heeft
voor verhalen over de problemen en
trauma’s van gewone mensen in het
noorden van Engeland. In haar nieuwe
film Ali & Ava keert ze opnieuw terug
naar haar sfeervolle geboortestreek,
maar deze keer gaat ze er op zoek naar
een veel warmere emotie: liefde.
Clio Barnard: Ik had zin om iets te maken dat

hulde brengt aan een stad en de mensen die
erin leven. De film speelt zich af in Bradford,
een plek waar ik in de loop van mijn leven echt
van ben gaan houden. Ik heb er een hoop
mensen leren kennen die enorm veel voor mij
betekenen. Daarom is Ali & Ava ook een meer
optimistische film geworden dan mijn vorige,
denk ik.

altijd veel met muziek bezig is. Hij is acteur en
zat ooit in het leger. Ik heb hem leren kennen
toen ik de documentaire The Arbor maakte.
Hij had toen trouwens een klein rolletje in
die film. Een schat van een man, erg vrijgevig
en uitbundig. Rio heb ik ontmoet tijdens The
Selfish Giant. Zij is net zoals Ava hulplerares in
een lagere school, en ook een heel vrijgevig
persoon. Ook haar privé situatie is gelijkaardig
aan die van Ava, ze werd mishandeld door
haar ex-man. Het grote verschil met de film is
dat Moey en Rio niet verliefd geworden zijn
op elkaar.
Welke rol hebben zij gespeeld tijdens het

Ik moet toegeven dat ik heb moeten opzoeken

maken van Ali & Ava?

waar Bradford precies ligt (tussen Leeds en

We hebben ervoor gezorgd dat ze nauw
betrokken waren bij de film. Tenslotte gaat
het voor een groot stuk over hun leven. Ze
deden mee aan de workshop en hebben de
scripts gelezen. We vonden het belangrijk dat
ze zich deel van het project zouden voelen.
Het is mijn bedoeling om mensen zoals zij
een platform te geven, en dan heb je hun
instemming en zegen nodig.

Manchester). Wat trekt je zo aan in die stad?

Ik kom uit die streek. Ik ben geboren in Otley,
een kilometer of 15 ten noorden van Bradford.
Maar Bradford is bijvoorbeeld wel waar ik
mijn eerste kus heb gekregen. Misschien heb
ik er daarom ook zo’n romantisch beeld van.
Het is een eerder kleine stad in een vallei,
dus het landschap is prachtig. En ze straalt
warmte uit. Nochtans heeft ze woelige tijden
gekend, met alle sociale problemen van dien.
Ze had een bloeiende textielindustrie die veel
buitenlandse arbeidskrachten aantrok, maar in
de jaren ‘80 is die in elkaar gestort.

Het is een innemende en vaak vrolijke film,
maar het huiselijk geweld waarnaar je
verwijst, is maar een deel van de duisternis
die erin vervat zit. Hoe geef je ruimte aan
die donkere kanten?

Ik heb begrepen dat de twee hoofdpersonages
gebaseerd zijn op echte mensen. Wie zijn dat?

Ze heten Moey en Rio en hebben eigenlijk
hetzelfde leven geleid als Ali en Ava. Moey
is net als Ali huisbaas en een ex-DJ die nog

Het is niet zwart of wit. Alles is complex en
gelaagd. Dat wou ik weergeven. Je hebt de
liefde en verstandhouding tussen Ali en Ava,
ook al is hij een Pakistaanse moslim en zij een
Ierse katholiek. Anderzijds is er geweld en

racisme. Ali en Ava moeten opboksen tegen
ingebeitelde vooroordelen en tegen een
moeilijk en ingewikkeld verleden. Ali’s reflex
is om er lichtvoetig mee om te springen, maar
dat is niet altijd gemakkelijk. Als je hem ziet
dansen op het dak van zijn auto, voel je dat hij
vol frustratie zit.
Je hebt gewerkt met een scriptconsultant,
Kamal Kaan. Wat was zijn bijdrage precies?

Ik heb Kamal ontmoet in 2018, helemaal
aan het begin van het project. Intussen is hij
naast een medewerker, een hechte vriend
geworden. Hij en zijn familie hebben me
met open armen verwelkomd. Los daarvan
was hij cruciaal voor de film. Net als Moey
heeft hij me veel bijgeleerd over het belang
van representatie, dat mensen zoals hijzelf
op het scherm te zien zijn. Hij heeft me ook
meegenomen naar prachtige hoekjes van
Bradford, plekken waarvan hij vond dat het
belangrijk was om ze te tonen in de film.
Ali & Ava heeft ook een onzichtbaar
hoofdpersonage: de muziek. Hoe heb je de
soundtrack gebouwd?

Veel van de songs die je hoort, stonden al in
het script. Voor het personage van Ali heb ik
uitgebreid overlegd met Adeel Akhtar. Hij is
veel bezig met muziek en had allerlei ideeën
over de genres waar Ali volgens hem naar zou
luisteren, waaronder Sylvan Esso. Het was
erg fijn om samen die kant van de film uit te
werken. Ook is muziek vaak heel aanwezig als
je verliefd wordt. Ik herinner me nog goed dat
ik mixtapes maakte voor de persoon op wie
ik verliefd was. Nu zijn dat playlists op Spotify,
veronderstel ik. (lacht) Muziek is als een
gesprek zonder woorden. (RN) 
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FI L M FES T G EN T O N TO U R

Vortex
Een naamloos ouder koppel woont in een wat
afgeleefd appartementje in Parijs. Hij schrijft er aan
een boek over de relatie tussen dromen en films,
zij is een gepensioneerde psychiater die lijdt aan
dementie. Hij zorgt voor haar, ze leven samen, dag
in dag uit onder hetzelfde dak, maar fundamenteel ook apart. Ieder in zijn eigen wereld. Op een
ochtend, terwijl hij nog in bed ligt, staat zij langzaam op om een kopje koffie te zetten…

After Yang
In de nabije toekomst heeft iedereen een robot in huis. Ook Jack en Kyra schakelen
een humanoïde robot in om mee te helpen met de opvoeding van hun geadopteerd dochterje Mika. Yang wordt geleidelijk aan echt een deel van het gezin, dat
verdwaasd achterblijft wanneer hij het plots begeeft. Jack wil er alles aan doen om
de geliefde robot te herstellen, maar dat blijkt moeilijk. Yang kon en voelde immers
veel meer dan ze ooit hadden vermoed.
Een doordachte, weemoedige film over wat ons definieert als mens, over liefde, herinneringen en de dood. After Yang is de tweede film van filmmaker en video essayist
Kogonada, die in 2017 debuteerde met het prachtige Columbus. Naar een kortverhaal van Alexander Weinstein, maakte hij een subtiel en delicaat sciencefictionverhaal
over wat het betekent om mens te zijn in een wereld waarin mensen meer verbonden
zijn met technologie dan met elkaar. After Yang ging in première op het filmfestival
van Cannes.
2022, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: Kogonada met: Colin Farrell, Jodie
Turner-Smith, Justin H. Min, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 1/4, 2/4, 4/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 11/4,
12/4, 14/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4 in Cinema ZED-Vesalius
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Met Vortex gooit de 57-jarige provocatieve regisseur Gaspar Noé (Climax, Enter the Void) het over
een heel andere boeg. Geen bacchanale scènes
vol expliciete seks, geweld en drugs, maar een bijzonder, ontnuchterend verhaal over ouderdom en
liefde in de toegevoegde tijd. Stilistisch maakt Noé
nog steeds gedurfde keuzes: heel de film wordt
verteld in split screen. Een ingreep die bijzonder
krachtig het verscheurende en isolerende effect
van dementie weergeeft. Deze onvergetelijke,
onderhuidse film over de laatste dagen samen van
een bejaard koppel won de Grand Prix op het Filmfestival van Gent.
2022, duur: 2:22, Frankrijk, regie: Gaspard Noé,
met: Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz, e.a.
dialogen: Frans
Vertoningen: 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 18/4, 19/4
met vooraf opgenomen inleiding door Patrick
Duynslaegher, 20/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4,
1/5, 2/5, 3/5 in Cinema ZED-Vesalius

Sneak report
Apples
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 februari was Apples.
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

Een film die nog lang blijft nazinderen, “tragisch”
maar met de nodige subtiele elementen
van humor in verwerkt.

Een hartverwarmende film, waarbij beelden
luider spreken dan woorden.

Apples
Een virus dat plots een compleet geheugenverlies veroorzaakt, raast door
het land. De ziekenhuizen in de stad liggen vol met patiënten die van het
ene op het andere moment alles vergeten zijn: wie ze zijn en hoe hun leven
er uit ziet. Voor de slachtoffers die niet door bekenden worden opgehaald,
ontwikkelt de overheid een experimenteel herstelprogramma waardoor
ze een nieuwe identiteit kunnen opbouwen. De melancholieke veertiger
Aris schrijft zich hiervoor in. Dagelijks ontvangt hij instructies voor uiteenlopende activiteiten. Aan de hand van een dagboek en door foto’s te maken
houdt hij zijn ervaringen bij.
De debuutfilm van Christos Nikou, die nog assistent was bij de Oscargenomineerde regisseur Yorgos Lanthimos (Dogtooth, Lobster) is een heerlijk enigmatische, satirische en speelse parel. Nikou past perfect in de zogenaamde
‘Greek weird wave’ - briljante, bizarre films met vervreemde personages
en een portie weldoordacht absurdisme en surrealisme - maar heeft zeker
ook een eigen stem. Een onverwachte en frisse film die belangrijke vragen
stelt over de betrouwbaarheid van ons geheugen, maar ook over de vraag
of we wel zo uniek zijn als we denken. Misschien is onze identiteit wel terug
te brengen tot een standaardlijst van ervaringen die al dan niet aangevinkt
kunnen worden?
2020, duur: 1:31, Griekenland regie: Christos
Nikou met: Aris Servetalis, S Anna Kalaitzidou,
Sofia Georgovassili, Argyris Bakirtzis, e.a.
dialogen: Engels, Grieks
Vertoningen: 13/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4,
21/4, 22/4, 24/4, 25/4, 27/4, 28/4, 29/4, 30/4,
1/5, 3/5 in Cinema ZED-Vesalius

me;
Bittere ontkenning, zoet escapis
interessante kijk op rouw
Eenzaamheid en verlangen droop van het scherm
.
Een oefening in het verwerken van verlies.
Steengoede acteerprestaties.

geheugenverlies:
Een film over een epidemie van
vergeten.
n
eve
ere
and
die
t
het doe

Prachtige film, heel aangrijpend!

Heel goed: 11%
Goed: 77%
Matig: 11%
Slecht: 11%
Heel Slecht: 0%

De volgende Sneak Preview gaat door
op 21/4 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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The
Unbearable
Weight of
Massive Talent

Inexorable
Na het succes van zijn debuutroman kampt schrijver Marcel Bellmer met een writer’s block. Terwijl hij inspiratie zoekt, verblijft hij samen met zijn vrouw en dochter
in hun afgelegen landhuis. Hun rustige leven wordt plots verstoord door de komst
van de mysterieuze jonge vrouw Gloria. Ze wordt poetshulp in het landhuis, maar
haar aanwezigheid brengt heel wat duisters met zich mee.
Een bloedstollende thriller van Fabrice du Welz (Calvaire, Adoration), de eigenzinnige
regisseur die ondertussen een klinkende naam is in de Franstalig-Belgische cinema.
Al klinkt de plotlijn op het eerste zicht niet volledig vernieuwend, toch slaagt du Welz
er op magistrale wijze in om de kijker mee te slepen in een bijzonder beklemmende
en onheilspellende sfeer die je op het puntje van je stoel kluistert.
2021, duur: 1.38, België, Frankrijk, regie: Fabrice du Welz, met: Benoît Poelvoorde,
Mélanie Doutey, Alba Gaïa Bellugi, e.a dialogen: Frans
Vertoningen: 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 27/4, 29/4,
30/4, 1/5, 3/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Acteur Nick Cage wacht op die ene rol die zijn
carrière nieuw leven zal inblazen. Intussen lopen
zijn schulden hoog op. Wanneer hem een miljoen
dollar aangeboden wordt om het verjaardagsfeest
van een superfan bij te wonen, kan hij niet weigeren. De zaken nemen echter een onverwachte
wending wanneer Cage wordt gerekruteerd
door de CIA om de criminele activiteiten van zijn
gastheer te onderzoeken. Dit wordt de rol van zijn
leven…
Nicolas Cage speelt een onweerstaanbare versie
van zichzelf in deze wilde, zwarte actiekomedie
met Pedro Pascal (The Mandalorian) en Neil Patrick
Harris (The Matrix Resurrections). Waar Cage recent
in Pig nog aantoonde dat hij ook op een ingetogen
manier indruk kan maken, gaat hij nu weer voor een
heerlijk geflipte film die nogmaals een bijzondere
toevoeging is aan zijn uitgebreid palmares van buitengewone personages en onvoorspelbare carrièresprongen.
2022, duur: 1:47, Verenigde Staten, regie: Tom
Gormican, met: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Ike
Barinholtz, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 20/4, 21/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4,
27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 2/5 in Cinema ZED-Vesalius

BIO

Het fenomeen Nicolas Cage

Met een onwaarschijnlijk gemiddelde
van vijf rollen per jaar acteerde
Nicolas Cage de afgelopen vier
decennia een bijzonder eclectisch
oeuvre bij elkaar. Tijd voor een
terugblik!
Cage werd geboren in 1964 als Nicolas
Kim Coppola, neefje van de legendarische
regisseur van The Godfather (1972) en
Apocalypse Now (1979). Maar hij was
vastbesloten zijn eigen weg te gaan en ruilde
in 1973 de naam van zijn beroemde nonkel
Francis Ford in voor ‘Cage’, geïnspireerd
op muzikant John en stripboekheld Luke
die deze achternaam delen. Na een eerste
rolletje in Fast Times at Ridgemont High
(1973), verscheen hij In Birdy (1984)’. Zijn
‘method’ aanpak in deze film legde hem
geen windeieren, want hij werd al snel getipt
als de volgende beloftevolle acteur.
Een grote doorbraak kwam er in 1988 met
Moonstruck, een rol die hem persoonlijk
aangeboden werd door tegenspeelster
Cher. Later dat jaar volgde ook Raising
Arizona van de gebroeders Coen. Na deze
twee succesvolle films, was het tijd voor iets
nieuws en zwoer Cage plechtig om volledig
af te stappen van het naturalistische acteren.
De zwarte komedie Vampire’s Kiss (1988)
bleek de ideale speeltuin en de aftrap voor
de Nicolas Cage die we vandaag het best
kennen.
Deze tendens trekt hij door in Wild at Heart
van David Lynch die in 1990 een Gouden Palm
won in Cannes en waarin hij schittert in zijn
iconisch jasje van slangenleer. Een prestatie
die overtroffen werd in 1995, toen hij een
Oscar won voor zijn rol als suïcidale alcoholist
Leaving Las Vegas. Een overwinning die hij

mogelijk te danken heeft aan zijn ‘drinking
coach’, een echte alcoholist die Cage voltijds
had ingehuurd ter observatie zodat hij zich
volledig in zijn rol kon inleven.
Met een Oscar op zak, werd Cage één van
de best betaalde acteurs in Hollywood.
Een hele reeks foute investeringen en
exuberante aankopen (waaronder een
octopus als huisdier) zorgde echter voor
een gigantische berg schulden en de
reputatie dat hij iedere rol maar aannam die
de rekeningen betaalde. Volgens kwatongen
de reden voor zijn werk in grote films als Con
Air (1997) en het onvoorspelbare Face/Off
(1997) die zijn teloorgang als kwaliteitsacteur
zouden inluiden.Toch bleef hij blockbusters
combineren met kleinere originele films als
Adaptation (2002) van Spike Jonze.
Hoewel zijn keuzes vaak arbitrair en volledig
buiten zinnen lijken, zijn veel van zijn
meest memorabele scènes net minutieus
uitgedacht. Zo inspireert hij zich op de
Japanse performancekunst Kabuki, ging hij
voor Moonstruck en Face/Off te leen bij het
Duits Expressionisme van Metropolis (1927)
en bedacht hij zelf het ‘nouveau sjamanisme’.
Een acteermethode waarbij hij handelt
vanuit zijn natuurlijke impulsen en die hij
klaarblijkelijk sterk toepaste in Ghost Rider
(2007).
Meer recent lijkt hij - los van financiële
problemen - toch vooral te doen waar

hij zelf zin in heeft en kiest Cage voor
kleinere arthouse producties. Zo ging hij
in 2018 opnieuw volledig over the top in
de psychedelische horrortrip Mandy, die
opgenomen werd in onze eigen Ardennen.
In Pig (2021) verraste hij dan weer met een
ijzersterke ingetogen performance. Nu
maakt hij met The Unbearable Weight of
Massive Talent mogelijk zijn meest Nicolas
Cage-achtige film tot nu toe. Want hierin is
Nicolas Cage te zien als… Nicolas Cage. Een
zwarte meta-komedie doorspekt met zijn
meest herkenbare gebaren en quotes. Dat
hij de mop zelf doorheeft is wel duidelijk,
dat het hoe dan ook een authentieke en
onvergetelijke performance wordt ook.

De 13 mafste films van Nicolas Cage
1987

Raising Arizona

1988

Vampire’s Kiss

1990

Wild at Heart

1995

Leaving Las Vegas

1997

Face/Off

1998

Snake Eyes

2002 Adaptation
2003 Matchstick Men
2006 The Wicker Man
2009 Bad Lieutenant:
Port of Call — New Orleans
2018

Mandy

2021

Pig

2022

The Unbearable Weight
of Massive Talent
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A Chiara

Nobody Has to Know

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

Phil, een robuuste 55-jarige Belg, woont en werkt op een afgelegen eiland in
het noorden van Schotland. Op een nacht krijgt hij een beroerte waardoor zijn
geheugen hem in de steek laat. Millie, bij wie Phil werkt, neemt als lid van de
kleine Presbyteriaanse gemeenschap de taak op zich voor hem te zorgen. Uiteindelijk vertelt zij hem dat ze heimelijke minnaars waren. Phil en Millie vinden
de passie terug en in het geheim houden ze weer van elkaar. Terwijl Phil dit
liefdesverhaal met geneugten ontdekt en zijn normale leven als boerenjongen
hervat, ziet Millie op tegen de dag dat hij zich alles opnieuw zal herinneren en
beseffen dat ze tegen hem gelogen heeft.

Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s trilogie over de
Zuid-Italiaanse regio Calabrië is een indringend karakterstudie
van een meisje dat haar vaders dubbelleven ontdekt. Carpignano
maakte na zijn integere migratiedrama Mediterranea, de opvolger A Ciambra, een straf portret van de Roma gemeenschap in
Calabrië waarmee hij in Cannes de Discovery Award won. Ook
met A Chiara viel Carpignano reeds in de prijzen in Cannes. Een
stekelig portret over familie en het verliezen van onschuld
2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas Carpignano,
met: Swamy Rotolo, Grecia
Rotolo, Claudio Rotolo, e.a.
dialogen: Italiaans
Vertoningen: 20/4, 22/4,
26/4, 28/4, 30/4, 1/5, 2/5 in
Cinema ZED-Vesalius
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Met zijn eerste Engelstalige film bereikt de bekroonde Belgische regisseur Bouli Lanners
een nieuw publiek en dat valt als een blok voor zijn nieuwste film. Op het Chicago Filmfestival werden zowel de Prijs voor Beste Acteur als de Prijs voor Beste Actrice gewonnen
door de hoofdacteurs van Nobody Has to Know: Bouli Lanners zelf en Michelle Fairley,
die vooral bekend is voor haar rol als Cathelyn Stark in Game of Thrones. Lanners maakte
een ingetogen, oprecht ontroerend liefdesverhaal met een aantal onverwachte wendingen. Een kleine parel rond geheimen, verlangen en spijt gedragen door uitzonderlijk
knappe acteerprestaties en perfect gesitueerd in de machtige Schotse landschappen.
2022, duur: 1:39, Bahama’s, België, Frankrijk,
Verenigd Koninkrijk regie: Bouli Lanners, met:
Bouli Lanners, Michelle Fairley, Cal MacAnich, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4,
7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 12/4, 13/4, 14/4,
16/4, 19/4 in Cinema ZED-Vesalius

Nr. 10
Als vierjarig kind wordt Günter gevonden in de
Duitse bossen. Hij groeit op in een pleeggezin en
veertig jaar later lijkt dit nog van weinig belang:
hij heeft een dochter Lizzy, werkt als acteur in het
toneel, heeft een verhouding met een getrouwde
vrouw. Een relatief normaal leven dus, tot een
vreemde man op een brug hem één woord
toefluistert dat hem zijn volledige bestaan in vraag
doet stellen.
Alex van Warmerdam komt na Borgman met zijn
tiende langspeler, geheel toepasselijk getiteld Nr.
10. Een titel die ook geheel toepasselijk niet veel
prijsgeeft, want deze bijzondere film laat zich niet
gemakkelijk vastpinnen. Een mysterieuze thriller
vol intriges en voyeurisme, maar ook een zwarte
komedie doorspekt met droogkomische dialogen.
Voor de hoofdrollen verzamelde hij een topcast
uit België, Nederland en Duitsland met o.a. Tom
Dewispelaere, Frieda Barnahrd, Hans Kesting en
Gene Bervoets. Meer verklappen dan de titel doet
zou zonde zijn, want deze heerlijk absurde film is er
best eentje die je met je eigen ogen ziet.
2021, duur: 1:42, België, Nederland, regie: Alex
van Warmerdam, met: Tom Dewispelaere, Frieda
Barnhard, Hans Kesting, Anniek Pheifer, Dirk Böhling,
Mandela Wee Wee, Richard Gonlag, Gene Bervoets,
Pierre Bokma e.a. dialogen: Duits, Nederlands
Vertoningen: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 in
Cinema ZED-Vesalius

Nowhere
André is een ex-truckchauffeur die zijn dagen vult met het opknappen van een afgelegen baancafé. Zijn routineuze leven wordt opgeschrikt wanneer hij de dakloze
tiener Thierry betrapt op een poging tot inbraak. André, die zelf worstelt met zijn
verleden, is sterk geraakt door het verhaal van Thierry en neemt de jongeman onder
zijn hoede. Samen gaan ze op zoek naar een spoor van Thierry’s familie. Tijdens hun
roadtrip groeit niet alleen een bijzondere vriendschap, maar ook het besef dat ze
elkaar nodig hebben om het verleden te laten rusten.
Net als in de bekroonde films Offline en Le Ciel Flamand schetst regisseur Peter
Monsaert ook in zijn nieuwste film een gelaagd portret over verbinding, hoop en familiale roots. Koen De Bouw, in zijn meest kwetsbare rol ooit, wordt bijgestaan door de
jonge talentvolle Noa Tambwe Kabati. Beiden vertolken ze ontroerend rake personages die blijven proberen om elkaar te begrijpen. Nowhere was de Openingsfilm van
het Filmfestival Oostende 2022.
2021, duur: 1:50, België, regie: Peter Monsaert, met: Karlijn Sileghem, Koen De
Bouw, Noa Tambwe Kabati, Ruth Becquart, Sebastien
Dewaele, Sofie Decleir, e.a. dialogen: Frans,
Nederlands
Vertoningen: 5/4 avant-première in aanwezigheid van
Koen De Bouw, Peter Monsart, Noa Tambwe Kabati, 6/4,
7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 16/4, 18/4, 19/4,
20/4, 22/4, 23/4, 25/4, 26/4 in Cinema ZED-Vesalius

BRING-A-FRIEND
MET ZED STUDENTENKAART
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Animals
We volgen Brahim een 35-jarige man, op de dag
van zijn moeders verjaardag. Hij is haar oogappel
en heeft besloten op haar verjaardagsfeest uit de
kast te komen, gezien de verwachtingen die zijn
familie voor hem heeft geen al te gemakkelijke
keuze. Alleen beslissen vier mannen daar anders
over.

The Innocents
Tijdens de heldere Scandinavische zomer worden de negenjarige Ida en haar autistische zus vriendjes met Aisha en Ben. Ze spelen veel samen en ontdekken, ver uit
het zicht van volwassenen, hun mysterieuze krachten. Spelletjes krijgen al snel een
duister kantje en er gaat een geheime, nieuwe wereld voor hen open vol onverklaarbare en angstaanjagende gebeurtenissen.
Na zijn regiedebuut Blind brengt Eskil Vogt, de vaste scenarist van Joachim Trier (The
Worst Person in The World, Oslo, August 31st), een originele en grimmige bovennatuurlijke thriller. Een gruwelijke fabel rond de vraag hoe het morele kompas bij kinderen werkt. Want kinderspelen zitten vol met onvoorspelbare morele onduidelijkheden. Wanneer herkent een kind ten volle wreedheid of empathie? De vertolkingen
van de vier kindacteurs zijn indrukwekkend en de cinematografie beklemmend: claustrofobische close-ups worden afgewisseld met weidse panorama’s die de gruwel in
de hoeken van het kader benadrukken. Een intelligente, duistere griezelfilm die onder
de huid kruipt.
2022, duur: Noorwegen, regie: Eskil Vogt, met: Rakel
Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina
Yasmin Bremseth Asheim, e.a. dialogen: Noors
Vertoningen: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 in Cinema ZED-Vesalius
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Voor Animals baseert Nabil Ben Yadir zich op waargebeurde feiten die plaatsvonden in Luik in april
2012. Toen verdween Ihsane Jarfi nadat hij voor het
laatst gezien was vlak bij een homoclub waar hij bij
vier mannen in de wagen stapte. Twee weken later
werd hij dood en zwaar verminkt teruggevonden. Al
eerder werd deze gruwelijke misdaad op het toneel
gebracht in het theaterstuk La reprise van Milo Rau.
Ben Yadir brengt samen met cinematograaf Frank
Van den Eeden (Girl) een bijzonder rauwe en aangrijpende film, die genadeloos een spiegel voorhoudt
op geweld en het vermogen van de mens om onnoemelijke daden te begaan.
Let op. Deze film bevat erg expliciete beelden. Niet
voor gevoelige zielen.
2021, duur: 1:32, België, regie: Nabil Ben Yadir,
met: Soufiane Chilah, Gianni Guettaf, Vincent
Overath, Serkan Sancak, Lionel Maisin, e.a.
dialogen: Frans
Vertoningen: 1/4, 2/4, 3/4, 5/4
in Cinema ZED-Vesalius

26/4

€4 m
e
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ZED in de Aula
Het filmevent van de maand:
een topfilm aan democratische prijs in Aula Vesalius!

Praktisch
• Heb je nog geen ZED studentenkaart, vraag ze gratis aan via
www.cinemazed.be/studentenkaart
• Zodra je ZED studentenkaart klaar
is, geven we een seintje en kan je
ze komen ophalen aan de balie van
Cinema ZED Vesalius.
• Gebruik de unieke code op jouw
studentenkaart om tickets met
korting te bestellen: 4 euro voor ZED
in de Aula (én 8 euro voor alle andere
tickets!)
• De ZED in de Aula vertoningen zijn ook
toegangelijk voor niet-studentenkaart
houders, aan het reguliere tarief.

Nightmare Alley
De charismatische Stanton Carlisle leidt een zwervend bestaan in
Amerika in de jaren ‘40. Doelloos en platzak dwaalt hij rond op een rondreizende kermis. Maar dan ontmoet hij de helderziende Zeena, die de
deuren naar succes voor hem opent. Hij creëert zijn eigen act als gedachtenlezer. Stan beraamt een plan om de rijke elite in New York schaamteloos op te lichten. Hij schakelt de hulp in van de mysterieuze psychiater,
Dr. Lilith Ritter. Maar dan krijgt zij hem steeds meer in haar macht...
2022, duur: 2:30, Verenigde Staten, regie: Guillermo del Toro, met:
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Colette, e.a. dialogen: Engels
Vertoning: 26/4 om 20u30

Vraag je GRATIS Cinema
ZED-studentenkaart aan!
via www.cinemazed.be/studentenkaart

€4

€8
voor een

ZED IN DE AULA

FILMTICKET

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

GRATIS

naar de film op
je verjaardag

Maak kans op een

DINNER & MOVIE

1 maand lang
films streamen op

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

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.

www.picl.be
Een uniek platform, al een tijdje actief in
Nederland, nu ook werkzaam in Vlaanderen. Ga naar de website Picl.be, selecteer
Cinema ZED als bioscoop en kies je film.
Nu te zien op Picl

“A p r o f o u n d a n d m o v i n g e x p e r i e n c e ”

“T h i s i s a w o n d r o u s w o r k ”

The Film Stage

T h e H o l l y w o o d Re p o r t e r

“A s e m o t i o n a l l y p i e r c i n g a s i t i s b e a u t i f u l t o b e h o l d”
Va r i e t y

www.dalton.be

a f ilm by

J e r r y R o t h we l l
N a o k i Higa sh ida

Based on the b e s t - s e l l i n g b o o k by
VANCOUVER INT. FILM FESTIVAL 2020
WINNER IMPACT AWARD
JERRY ROTHWELL

MOTION PICTURES SOUND EDITORS-USA (2021)

WINNER GOLDEN REEL AWARD FOR
OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SOUND
EDITING - FEATURE DOCUMENTARY

BRITISH INDEPENDENT
FILM AWARDS (2021)
BEST DOCUMENTARY
BEST SOUND

Op Dalton+ vind je niet alleen de laatste
nieuwe documentaires maar ook tal van
gloednieuwe jeugdfilms.
Nu te zien op Dalton+
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BFI PRESENTS AN IDEAS ROOM METFILM VULCAN PRODUCTIONS AND RUNAWAY FRIDGE PRODUCTION A JERRY ROTHWELL FILM THE REASON I JUMP BASED ON THE BOOK BY NAOKI HIGASHIDA TRANSLATED BY DAVID MITCHELL AND K.A. YOSHIDA SOUND RECORDIST SARA DE OLIVEIRA
SOUND DESIGNER NICK RYAN DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY RUBEN WOODIN DECHAMPS COMPOSER NAINITA DESAI EDITOR DAVID CHARAP CO-PRODUCER SAM PAYNE CO-EXECUTIVE PRODUCER SARA EDELSON EXECUTIVE PRODUCERS JODY ALLEN PAUL G. ALLEN ROCKY COLLINS
JANNAT GARGI RUTH JOHNSTON CAROLE TOMKO LIZZIE FRANCKE STEWART LE MARÉCHAL JONNY PERSEY PETER WEBBER PRODUCERS JEREMY DEAR STEVIE LEE AL MORROW DIRECTED BY JERRY ROTHWELL
©2020 THE REASON I JUMP LIMITED, VULCAN PRODUCTIONS, INC., THE BRITISH FILM INSTITUTE

thereasonijump-defilm.nl
www.cherrypickersfilm.nl

reasonijumpfilm

facebook.com/cherrypickersfilm www.cherrypickersfilm.be

@cherrypickersbelgium

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

In kader van Leuven Jazz vertoonde ZED
de documentaire The Ballad of Fred Hersch.
Jazzlegende Fred Hersch kwam persoonlijk
langs voor een heerlijk oprecht interview

Op 8 maart vierde ZED
traditiegetrouw Internationale
Vrouwendag. Lies Corneillie,
Sophie Kurpershoek en Dorothée
Van Den Berghe waren erbij
voor een boeiend gesprek rond
seksualiteit, activisme en identiteit.

Regisseur Alex Van Warmerdam
en acteurs Tom Dewispelaere en
Annet Malherbe kwamen langs in
Cinema ZED om hun nieuwe film Nr. 10
in première voor te stellen. Mr. ZED was
er volledig ondersteboven van.

Afgelopen maand was er ook de Week van de Vrijwilliger.
Zonder onze vele helpende handen zou Cinema ZED Cinema
ZED niet zijn, daarom werden al onze geweldige vrijwilligers
extra in de bloemetjes gezet met een gezellige drink.
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Animazed
Deze maand ontdek je in Cinema
ZED het neusje van de zalm van de
voorbije editie van het Brusselse
animatiefilmfestival Anima. Van
innovatieve kortfilms, tot manga of
intense (al dan niet) waargebeurde
verhalen. Deze straffe auteursfilms
bewijzen nog maar eens dat
animatiefilm zeker niet beperkt is tot
jongere kijkers, maar een verfrissende
verrijking biedt van het filmlandschap
en een heel nieuwe wereld aan
mogelijkheden opent.

Flee
De Afghaanse Amin staat op het punt om te trouwen met zijn Deense partner. Maar noch zijn partner,
noch zijn beste vrienden kennen het verhaal van de vlucht uit zijn thuisland 20 jaar geleden. Op voorwaarde dat hij anoniem kan blijven, stemt hij in met het voorstel van regisseur Jonas Poher Rasmussen om
voor één keer diep te graven in zijn verleden en het volledige relaas te doen over hoe hij is gevlucht. Het
blijkt een bloedstollend verhaal over de eenzame tocht door het niemandsland tussen burger en illegaal,
langs corrupte Russische agenten en gewetenloze smokkelaars.
Via een erg geslaagde mozaïek van archiefbeelden en getekende herinneringen wordt een intiem en meeslepend portret geschetst van een man op zoek naar zijn ware ik en een veilige thuis. Deze geanimeerde
documentaire won de Grote Juryprijs op het prestigieuze Sundance Filmfestival, werd voor maar liefst drie
Oscars genomineerd en won zowel de Jury als de Publieksprijs op Anima. Een origineel gebracht intens en
persoonlijk, maar ook politiek beladen verhaal, met onderwerpen die hun relevantie nog niet verloren zijn.
2021, duur: 1:30, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Zweden regie: Jonas Poher Rasmussen dialogen:
Dari, Deens, Engels, Russisch, Zweeds
Vertoning: Avant-première op 28/4 in Cinema ZED-Vesalius
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FESTIVALVERSLAG

Onze vrouw in de jury van Anima

Belle
De 17-jarige Suzu is een verlegen studente
met weinig zelfvertrouwen. Ze wou dat ze
even mooi en zelfverzekerd was als haar
porpulaire klasgenootje Luka. Wanneer ze
een profiel aanmaakt in de virtuele wereld
‘U’ kan ze zijn wie ze echt wil zijn: Belle. Haar
alter ego is een enorm succes in de virtuele
wereld, waar ze op een bepaald moment een
angstaanjagend beest tegenkomt.
Na de Oscargenomineerde film Mirai komt de
regisseur Mamoru Hosoda met zijn nieuwste
animatiefilm Belle waarin hij opnieuw speelt
met een bijzondere wereld naast de dagelijkse
realiteit. Ondanks de hoge verwachtingen
zijn de critici unaniem: Hosoda brengt een
bijzonder verhaal tot leven met een oogverblindende animatiestijl met heel wat knipogen
naar de Disney klassieker Belle en het Beest.
Een opmerkelijk film over familie, vriendschap
en de impact van technologie op ons leven.
2021, duur: 2:02, Japan, regie: Mamoru
Hosoda, dialogen: Japans
Vertoningen: 16/4, 17/4
in Cinema ZED-Vesalius

Begin maart geeft het Flageygebouw in Brussel tien dagen onderdak aan de creatieve, onvoorspelbare, kleurrijke en gevarieerde programmatie van het grootste
animatiefilmfestival van België: Anima. Algemeen coördinator van Dalton Distribution, An De Winter, maakte dit jaar deel uit van de jury van de Belgische competitie voor kortfilms. Haar favorieten en nog vele andere parels kan je deze maand
ontdekken in ‘Anima on tour’.
An De Winter: Toen de directie van Anima me in november vroeg of ik in de jury wou

zetelen was het nog niet duidelijk of het festival wel in zijn fysieke vorm kon doorgaan.
Wat een geluk toen bleek dat dat wel kon! Niet alleen komen de films beter tot hun recht
in een cinemazaal, de ‘animatie’ in de zaal is minstens zo groots als die op het scherm!
De kortfilmcompetitie bestond uit de beste Belgische studentenfilms, waaronder de
VAF Wildcard winnaar Rode Reus, aangevuld professionele producties uit eigen land.
Bij die laatste viel Les Liaisons Foireuses meteen op: de film vertelt het verhaal van een
tienerfeestje met alle genânte momenten en hormonale verwikkelingen die daarbij
horen. De toon is luchtig, de stemmencast heel overtuigend en de stop-motion animatie
ronduit geweldig. De tieners zijn opgebouwd uit lichtschakelaars en je komt ogen te kort
om alle kleine details en grapjes verstopt in het decor op te merken. De film won dan ook
verdiend de prijs voor beste Franstalige kortfilm en maakt deel uit van Anima on tour.
De grote prijs voor beste Belgische kortfilm ging naar een film uit het Belgische kinderfilmprogramma. De twee blikvangers van het programma zetten de zaal helemaal op zijn
kop. Luce and the Rock van Britt Raes en De grote vakantie van Vincent Patar en Stéphane
Aubier, de makers van Paniek in het Dorp wisten kinderen én ouders te charmeren. Maar
omdat er maar één de beste kan zijn, kozen we voor Britt Raes. Of dat terecht is kan je
zelf (eventueel met kroost) komen beoordelen, want de beide films zijn te zien in de
jeugdprogramma van ZED.
Dé grote winnaar van deze Anima was Flee: de film, een ongelooflijke aanrader, won
de Juryprijs en de Publieksprijs voor beste langspeelfilm. In juni in de zalen maar nu al in
avant-première in ZED. (ADW)
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Anima
on tour
Op het Brusselse animatiefilmfestival stonden dit
jaar ruim 200 kortfilms geprogrammeerd. De tien
beste haalden we naar Leuven, met onder meer de
winnaar van de Grand Prix (Steakhouse), de winnaar
van de persprijs en de publiekslieveling (Loop).

Le sommet des dieux
Waren George Mallory en Andrew Irvine in 1924 de eersten die de top van de
Everest bereikten? Alleen het fototoestel waarmee ze zichzelf op het dak van de
wereld fotografeerden, zou hier uitsluitsel over kunnen geven, want geen van
beiden overleefde de tocht. Zeventig jaar later stuit de Japanse fotoreporter Fukamachi per toeval op een camera die wel eens van Mallory zou kunnen zijn. Maar
voordat hij de camera grondig kan bestuderen, wordt deze gestolen. Fukamachi
keert terug naar Tokio en achterhaalt de identiteit van de dief.
Deze indrukwekkende animatiefilm is gebaseerd op de succesvolle manga van Jiro
Taniguchi en Baku Yumemakura, die zich liet inspireren door het grote mysterie rond
de tocht van Mallory en Irvine. Dit spannende avontuur doorheen het adembenemende landschap van de Himalaya was de openingsfilm van Anima Filmfestival. Een
overdonderende animatiefilm over de mens die zijn toevlucht zoekt in de natuur,
gemaakt in een verrukkelijk precieze tekenstijl. Le sommet des dieux won de César
voor Beste Animatiefilm.
2021, duur: 1:30, Faeröer, Frankrijk, Luxemburg,
regie: Patrick Imbert
JULIANNE FILMS, FOLIVARI ET MÉLUSINE PRODUCTIONS
présentent

Vertoningen: 7/4, 10/4, 11/4 in Cinema ZED-Vesalius
UN FILM DE PATRICK IMBERT
D’APRÈS LE MANGA DE JIRÔ TANIGUCHI ET BAKU YUMEMAKURA

D’APRÈS LE MANGA “LE SOMMET DES DIEUX” DE JIRÔ TANIGUCHI ET BAKU YUMEMAKURA PUBLIÉ AUX ÉDITIONS KANA RÉALISÉ PAR PATRICK IMBERT SCÉNARIO, ADAPTATION, DIALOGUES MAGALI POUZOL ET PATRICK IMBERT AVEC LA COLLABORATION DE JEAN-CHARLES OSTORERO MUSIQUE ORIGINALE DE AMINE BOUHAFA
COMPOSÉE ET ENREGISTRÉE AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM PRODUIT PAR JULIANNE FILMS, FOLIVARI ET MÉLUSINE PRODUCTIONS EN COPRODUCTION AVEC FRANCE 3 CINÉMA ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA PRODUIT PAR JEAN-CHARLES OSTORERO, DIDIER ET DAMIEN BRUNNER ET STEPHAN ROELANTS
PRODUCTEUR EXÉCUTIF THIBAUT RUBY AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LA PARTICIPATION DU FILM FUND LUXEMBOURG AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINÉ+ ET FRANCE TÉLÉVISIONS EN ASSOCIATION AVEC WILD BUNCH AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ILE DE FRANCE
EN PARTENARIAT AVEC LE CNC AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU CNC AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION GAN POUR LE CINÉMA EN ASSOCIATION AVEC PALATINE ÉTOILE 17, CINÉMAGE 14, INDÉFILMS 8 AVEC LE SOUTIEN DE LA PROCIREP ET L’ANGOA
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Les Liaisons foireuses
Chloé Alliez & Violette Delvoye, FR/BE, 2021, 10min.
Loop
Pablo Polledri, ES/AR, 2021, 8min.
Steakhouse
Špela Čadež, SI/FR/DE, 2021, 9min.
Guard of Honour
Edmunds Jansons, LV, 2021, 5min.
Kayak
Tiphaine Klein, Auguste Lefort, Antoine Rossi, Solène
Bosseboeuf & Flore Dechorgnat, FR, 2021, 6min.
Anxious Body
Yoriko Mizushiri, FR, 2021, 5min.
Wet
Cloé Peyrebrune, Elvira Taussac, Marianne Bergeonneau, Lauriane Montperet & Mélina Mandon, FR,
2021, 6min.
Dans la nature
Marcel Barelli, CH, 2021, 5min.
A Bite of Bone
Honami Yano, JP, 2021, 9min.
Do Not Feed the Pigeons
Antonin Niclass, GB, 2021, 8min.
2021, duur: 1:11, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Verenigd Koninkrijk regie: Verschillende regisseurs
Vertoningen: 4/4 met inleiding door Vincent
Langouche, coördinator Korftimfestival leuven,
23/4 in Cinema ZED-Vesalius

Documentaires

The Alpinist
De 23-jarige Marc-André Leclerc klimt alleen, ver weg van de schijnwerpers. Op afgelegen
bergtoppen maakt de vrijgevochten Canadees in zijn eentje gewaagde beklimmingen. Toch
trekt hij weinig aandacht. Hij gaat op avontuur zonder camera’s en zonder touw. Fouten kan
hij zich niet veroorloven. Filmmakers Peter Mortimer en Nick Rosen willen een film over Leclerc
maken, maar dat blijkt niet de makkelijkste opgave. De ongrijpbare Canadese einzelgänger is
publiciteitsschuw, heeft geen telefoon en praat niet graag over zijn visie op klimmen. Terwijl
Peter moeite heeft om Marc-André met de camera bij te benen, worden zijn beklimmingen
steeds groter en gewaagder.
Een duizelingwekkende cinematografische belevenis. Letterlijk en figuurlijk. Deze indrukwekkende en tegelijk intieme documentaire volgt een visionaire klimmer die zijn eigen pad volgt,
ondanks de mogelijke fatale gevolgen. De onvoorstelbare prestaties van de klimmer, de spectaculaire beelden van het ruige berglandschap en de intieme interviews met Leclerc, zijn familie en
vrienden maken van The Alpinist een onvergetelijke ode aan een
brandende passie voor de bergen.

DOCVILLE
Winnaar 2022
Iedere maand brengt DOCVILLE een intrigerende documentaire naar Cinema ZED,
en deze maand is dat een wel heel bijzondere editie. In deze DOCVILLE Presenteert
bekijk je een van de grote winnaars van
DOCVILLE 2022 op het grote scherm. De
winnende documentaires worden bekend
gemaakt op 31/3, dus welke film het juist
wordt, ontdek je later pas. Stay tuned!
Vertoning: 21/4 met inleiding door DOCVILLE
directeur Frank Moens in Cinema ZED-Vesalius
18E EDITIE LEUVEN, BELGIUM

23.03 – 31.03.22

2021, duur: 1:33, Verenigde Staten, regie: Peter Mortimer, Nick
Rosen, dialogen: Engels
Vertoning: 14/4, 15/4, 22/4, 25/4,
29/4, 1/5 in Cinema ZED-Vesalius
WWW.DOCVILLE.BE
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Oliver Sacks His Own Life
Neuroloog Oliver Sacks verwierf wereldfaam
met zijn boeken waarin hij op aanschouwelijke
en deels humoristische wijze neurologische ziektebeelden beschreef. Op eenentachtigjarige
leeftijd, een half jaar voor zijn dood, vertelt de bijzonder innemende, onconventionele en briljante
wetenschapper nog één keer een wonderbaarlijk
levensverhaal: dat van hemzelf. Dat er überhaupt
iets van hem terecht kwam, blijkt niet minder dan
een wonder. Deze wijze, vrolijke dokter was een
groot deel van zijn leven, een buitenstaander, die
worstelend met zijn seksualiteit en zijn uitbundige
en vaak extreme gedrag, wel meerdere levens lijkt
te hebben geleefd. Zijn levensverhaal is minstens
zo ongerijmd en krankzinnig als de bijzondere
ziektegeschiedenissen van zijn patiënten, waar hij
zo beroemd mee werd.
Een bijzonder fascinerend portret van een sprankelende, mateloze man, met een geest als een uitdijend heelal, voor wie niets of niemand te vreemd
was, en die zijn naderende dood verwelkomt als een
nieuw avontuur. The man who mistook his wife for a
hat (De man die zijn vrouw voor een hoed hield) uit
1985 is één van zijn bekendste werken, maar het
grote publiek kent hem vooral van Awakenings, de
verfilming van zijn gelijknamige boek. Een ontroerend uniek verhaal over een tedere unieke man.
2021, duur: 1:34, Verenigde Staten, regie: Ric
Burns, dialogen: Engels
Vertoningen: 15/4,
17/4, 18/4, 21/4, 24/4,
26/4, 1/5, 2/5, 3/5 in
Cinema ZED-Vesalius
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The Velvet Queen
Hoog op het Tibetaanse plateau, tussen onontdekte en ontoegankelijke valleien
ligt een van de laatste heiligdommen van de wilde wereld, waar zeldzame en
onontdekte fauna leeft. Vincent Munier, een van ‘s werelds meest gerenommeerde
wildlife fotografen neemt de avonturier en romanschrijver Sylvain Tesson mee op
zijn nieuwste missie. Gedurende enkele weken verkennen ze deze valleien op zoek
naar unieke dieren en proberen ze de sneeuwpanter te spotten, één van de zeldzaamste en moeilijkst te benaderen grote katten.
The Velvet Queen overstijgt de gewone natuurfilm door de poëtische mijmeringen
van Tesson over de relatie tussen mens en natuur in deze hedendaagse maatschappij
en de kunst van het kijken – en bekeken worden. Want het sneeuwluipaard is een
meester in de camouflage en heeft het duo in de gaten, lang voor zij dat goed en
wel beseffen. Regisseur Marie Amiguet legt de queeste van de vrienden vast met
oog voor het natuurschoon en een vleugje relativerende humor. De soundtrack van
Warren Ellis en Nick Cave maakt van de film een hypnotische kijkervaring.
2021, duur: 1:32, Frankrijk, regie: Marie Amiguet,
Vincent Munier, dialogen: Frans
Vertoningen: 2/4, 3/4, 5/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4,
12/4, 13/4, 14/4, 18/4, 19/4 in Cinema ZED-Vesalius

DUBBELINTERVIEW MET REGISSEUR MARIE AMIGUET EN FOTOGRAAF VINCENT MUNIER

“We moeten ons antropocentrisme dringend loslaten”

Hoe kwam deze samenwerking tussen jullie
twee en schrijver Sylvain Tesson tot stand?
MA: Vincent had mijn vroegere film La Vallée

“De eerste
ontmoeting is
natuurlijk onvergetelijk.
Het gaat ook niet enkel
om het zien. Er zijn de
geuren, de geluiden.
Dat alles doordringt je,
voor altijd”

des Loups gezien en stelde dit project voor. Ik
kon natuurlijk onmogelijk nee zeggen tegen
een avontuur op de Tibetaanse hoogvlakte
met een schrijver die ik bewonder en een
beroemde fotograaf die ondertussen mijn
partner is geworden.
VM: Ik wou vooral tot een ruimere visie komen.
Het is voor mij niet langer voldoende om
de schoonheid die ik tegenkom gewoon
vast te leggen. Ik wil deze ervaringen delen
en de noodzaak aantonen dat we ons
antropocentrisme - waarbij de mens over
andere soorten heerst - dringend moeten
loslaten. En dit is moeilijk louter met beelden.
Toch zeker als je kiest om de schoonheid en
niet de verwoesting te tonen. Een zorgvuldig
geschreven omkadering leek mij daarom
noodzakelijk.

Vincent plaatste zichzelf als fotograaf op
de achtergrond en wou vooral zijn queeste
delen, hopend op een ontmoeting tussen de
schrijver en de sneeuwpanter.

Wat wilden jullie precies filmen? De

Jullie moesten wel dubbel discreet zijn:

sneeuwpanter? De natuurfotograaf die

proberen de wilde dieren niet te storen,

het dier op het spoor zit? Of de ontmoeting

maar ook elkaar niet.

tussen de schrijver, de fotograaf en het dier?

MA: Inderdaad. Maar ik weet wat het betekent

MA: De ontmoeting tussen twee

om op de loer te liggen en discreet te moeten
zijn. Net als zij lag ik plat op mijn buik op
de grond, stilletjes kruipend als ik moest
bewegen, roerloos als een steen wanneer dat
nodig was.

gepassioneerde mannen met elk een
verschillende achtergrond en blik was zeker
belangrijk. Vincent is heel ontvankelijk voor
de natuur, geobsedeerd door de schoonheid
ervan en een man van weinig woorden.
Sylvain daarentegen is een echte babbelaar
die het leven ten volle omarmt. Maar
eigenlijk lag er vooraf weinig vast. Ik moest
me openstellen voor wat er zou gebeuren.

mij aantrekken. Ik heb altijd van koud licht
gehouden en van de dieren die in deze
vijandige omstandigheden leven. Bovendien
is door die extreme hardheid de mens minder
aanwezig. In Tibet is er ook de gespannen
geopolitieke dimensie. Er zijn maar heel
weinig bezoekers in deze gebieden en de
dieren die er wonen, zoals de Tibetaanse vos,
de Tibetaanse antilope of de manul, blijven
grotendeels onbekend.
Vanwaar de focus op de sneeuwpanter?
Waar staat hij voor?
VM: Ik ben gewoon een groot kind dat

leeft van zijn dromen en de beelden van
mythische dieren. Toen ik in 2011 voor het
eerste naar Tibet ging, wist ik dat de kans klein
was om hem te zien, maar er waren andere
diersoorten die even raadselachtig waren.
De eerste maand dat ik er was zag ik niets,
enkel wat sporen, maar het was fascinerend
om te weten dat de sneeuwpanter er wàs. De
eerste ontmoeting is natuurlijk onvergetelijk.
Het gaat ook niet enkel om het zien. Er zijn
de geuren, de geluiden. Dat alles doordringt
je, voor altijd. Zoals de allereerste ree die ik
fotografeerde toen ik twaalf was, wat mijn
leven drastisch heeft veranderd. Dat is het
effect dat de sneeuwluipaard vandaag de dag
nog steeds op mij heeft. (BG) 

De weersomstandigheden waren niet
eenvoudig.
VM: Het noordpoolgebied, het

zuidpoolgebied en Tibet zijn drie zones die
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Play It
Again Sam
Sinds de heropening zag ZED jullie met
plezier terug kiezen voor de ware cinemaervaring. 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 de hoogtepunten
van de afgelopen maand: de films die je
echt moét gezien hebben op het grote
witte doek.
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Belfast
Belfast, jaren ‘60. De negenjarige Buddy is
een vrolijke jongen die gek is op films. Hij
woont in een volkse arbeiderswijk met kleine
steegjes waar iedereen elkaar kent en grootouders meestal inwonen. Zijn vader werkt in
Engeland en is telkens twee weken per maand
weg. Alles verandert wanneer de Troubles
starten, een turbulente periode waarin de
chaos en het geweld in Belfast steeds groter
wordt en de vraag of het gezin Noord-Ierland
moet verlaten zich onverbiddelijk opdringt.
2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk, regie:
Kenneth Branagh, met: Caitrona Belfe, Jamie
Dornan, Judi Dench, Jude Hill, e.a. dialogen:
Engels
Vertoningen:
6/4, 9/4, 10/4, 11/4,
12/4, 14/4, 17/4,
21/4,23/4, 24/4 in
CinemaZED-Vesalius

Drive My Car

Compartment No. 6

C’mon C’mon

Acteur en regisseur Yusuke heeft niet zo
lang geleden een persoonlijk verlies meegemaakt. Maar het leven gaat verder en met
lichte tegenzin stemt hij ermee in om het stuk
Oom Vanya op te voeren op een festival in
Hiroshima. Omwille van verzekeringstechnische redenen mag hij in Hiroshima niet zelf
zijn wagen besturen en krijgt hij een gereserveerde jonge vrouw als chauffeur toegewezen. Samen rijden ze rond in zijn rode Saab
900, de auto die voor Yusuke altijd al een
tweede thuis was.

Studente Laura neemt de lange afstandstrein
van Moskou naar Murmansk om rotsschilderingen te bestuderen. Ze moet een coupé
delen met Lioha, die een nieuwe job begint
in de mijnen. De twee zijn niet blij met elkaars
gezelschap en lijken een lange treinrit tegemoet te gaan. Maar gaandeweg beginnen de
reisgenoten te ontdooien.

Radiojournalist Johnny doorkruist de VS met
zijn nieuw project waarbij hij kinderen interviewt over hoe ze de wereld en hun toekomst
zien. Wanneer zijn zus hem vraagt om tijdelijk
op haar negenjarige zoon Jesse te passen,
neemt hij de jongen mee op sleeptouw. De
twee reizen het land rond en smeden geleidelijk aan een unieke band.

2022, duur: 1:47, Finland, regie: Juho
Kuosmanen, met: Seidi Haarla, Yuriy Borisov,
Yuliya Aug, e.a. dialogen: Fins, Russisch

2021, duur: 1:49, Verenigde Staten,
regie: Mike Mills, met: Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman, e.a. dialogen:
Engels

2021, duur: 2:59, Japan, regie: Ryûsuke
Hamaguchi, met: Hidetoshi Nishijima, Tôko
Miura, Reika Kirishima,
e.a. dialogen: Japans

Vertoningen: 1/4, 5/4, 10/4,
11/4, 12/4 in Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen: 15/4,
17/4, 18/4, 23/4, 2/5 in
Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen:
1/4, 3/4, 5/4 (Cinema
Poussette om 10u30)
6/4, 7/4, 8/4, 10/4,
13/4, 19/4, 20/4, 22/4
in Cinema ZED-Vesalius

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
filmlandschap. Een gevarieerde selectie films
met een eigenzinnige kijk op Afrika, van zowel
Afrikaanse als niet-Afrikaanse filmmakers.
Ontdek de volledige programmatie via
www.afrikafilmfestival.be.
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23/4 - Afro
European shorts

24/4
Angelo

25/4
Argu

26/4
Soeurs

27/4
Casablanca Beats

27/4 - The
Gravedigger’s Wife

28/4
Feathers

28/4
Freda

29/4
Des Hommes

29/4 - La Mesure
des Choses

30/4
Shabu

1/5
Prisme

2/5
Makongo

3/5
Kung Fu Zohra

3/5
Juwaa
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Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en
jeugdfilmprogramma van Cinema ZED.
Een berg jeugdfilms iedere woensdag
tijdens het weekend, en tijdens de
paasvakantie zelfs elke dag!

De beste verjaardag ooit
Dit belooft de allerleukste verjaardag te worden voor konijntje. Er zijn cadeautjes, worteltaart
en een picknick bij het meer. Maar dan wordt kleine zusje ziek en moet ze hals-over-kop naar
de dokter. Konijntje is vastbesloten: dit zal zijn verjaardag niet verpesten! Koppig gaat hij bij
oma aankloppen. Maar die woont een eind verderop, en onderweg staan de jarige nog allerlei
avonturen te wachten …
2020, duur: 1:10, Nederland, regie: Michael Ekblad, dialogen: Nederlands
Vertoningen: 3/4, 4/4, 6/4, 11/4, 17/4, 30/4, 1/5 in Cinema ZED-Vesalius
Vanaf 4 jaar
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Ook muizen
gaan naar de hemel

Captain Nova

Na een ongeluk op aarde, zien de gezworen aartsvijanden Muis en
Vos elkaar terug in de dierenhemel. Daar jagen dieren niet langer op
elkaar, en het ondenkbare gebeurt: de twee worden beste vrienden!
Samen overwinnen ze hun angsten en gaan op pad om hun nieuwe
woonplaats te verkennen.

Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de tijd om de
wereld te redden van een vreselijke natuurramp. Maar door
die tijdreis verandert Nova terug in een meisje van twaalf.
Wie luistert er nou naar zo’n jong en onbenullig kind? Toch
is zij de enige die de wereld kan redden …

Deze schitterende, ontroerende stopmotion animatiefilm met meer dan
100 poppen bewijst dat elk einde ook een nieuw begin betekent.

Een spannend en milieubewust avontuur, dat veel respect
toont voor de stem van kinderen.

2021, duur: 1:27, Tsjechië, regie: Denisa Grimmova, Jan Bubenícek,
dialogen: Nederlands

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice Trouwborst,
met: Marouane Meftah, Kika
van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a.
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 7/4, 10/4, 12/4,
23/4, 27/4 in Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen: 9/4, 15/4,
18/4 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 6 jaar

Vanaf 6 jaar
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Zeppos Het Mercatorspoor

Paniek in het dorp:
de zomervakantie

Op zijn 18de verjaardag erft Benjamin het nalatenschap van zijn vermiste
vader Ben Kurrel: een doos heel oude voorwerpen, waaronder een zeer
zeldzaam oud boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het
meisje waar hij een oogje op heeft, zet hij onbedoeld een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos heeft grote
interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator heeft toebehoord.
Benjamin, Zeppos en Slien proberen de geheimen van het boek te doorgronden, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen.
Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim
van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

Het is grote vakantie. Maar die duurt wel erg lang en Cowboy en
Indiaan vervelen zich een beetje. Tot ze een oude film over piraten
zien die hun inspiratie geeft. Ze besluiten een boot te bouwen en
op avontuur te gaan. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals verwacht.
De eerste bouw poging is een ramp. Gelukkig kunnen ze de hulp
van hun dierenvrienden inschakelen.

Een splinternieuwe Vlaamse familie- en avonturenfilm, geregisseerd door
Douglas Boswell (Labyrinthus, Buck). Het scenario, geschreven door
Wouter Van Haver, is geīnspireerd op het personage kapitein Zeppos uit
het gelijknamige iconische jeugdfeuilleton uit de jaren ‘60.
2022, duur: 1:30, België, regie: Douglas
Boswell, met: Carry Goossens, Britt
Scholte, Nathan Naenen, Koen De Bouw,
e.a. dialogen: Nederlands

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier en Vincent Patar
startte in 2001 met de hilarische stop-motion animatiereeks Panique
au Village waarin een de speelgoedfiguurtjes van een paard, een
cowboy en een indiaan de hoofdrollen vertolken. In 2009 verscheen
er een eerste langspeelfilm en na lang wachten is er nu eindelijk een
vervolgfilm, die wordt aangevuld met vier andere kortfilms.
2022, duur: 0:56, België, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, regie:
Verschillende regisseurs, dialogen: Nederlands
Vertoningen: 13/4, 16/4, 17/4,
18/4, 24/4 in Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen: 2/4, 3/4, 5/4,
8/4, 10/4, 1/5 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 9 jaar
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Vanaf 7 jaar
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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 voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de programmatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

Anima
on tour for kids
Maak kennis met de zes kortfilms die de kindervertoningen
van Anima helemaal op zijn kop zetten! Vrolijke figuurtjes, een
zomers kleurpallet, leuke deuntjes en lachende gezichtjes,
alles om je een klein uurtje onder te dompelen in de magische
wereld van de animatie.

Zondag 3 april
16u30 Ali & Ava

Maandag 4 april
20u Belfast

Dinsdag 5 april
20u Nr. 10

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

Luce and the Rock
Britt Raes, BE/FR/NL, 2022, 13min.

Maandag 11 april

My Friend Tiger
Tatiana Kiseleva, RU, 2021, 7min.

Dinsdag 12 april

Andersland
An Vrombaut, BE, 2021, 7min.

Zondag 17 april

Under the Clouds
Tikunova Vasilisa, RU, 2021, 3min.

Maandag 18 april

Bémol
Oana Lacroix, CH, 2021, 5min.

20u After Yang

20u The Power of the Dog

14u30 De beste verjaardag ooit
16u30 The Velvet Queen

14u30 Paniek in het dorp
16u30 Belfast
20u00 Nr. 10

Dinsdag 19 april

Sounds Between the Crowns
Filip Diviak, CZ, 2020, 14min.

20u Apples

2021, duur: 1:00, België, Frankrijk, Nederland, Rusland, Tsjechië,
Zwitserland, regie: Verschillende regisseurs

16u30 The Duke

Vertoningen: 14/4, 20/4, 24/4 in Cinema ZED-Vesalius

20u West Side Story

Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
20u Ali & Ava

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96, Hasselt
www.cinemazed.be/hasselt
Vanaf 5 jaar

! $ cinemazedhasselt
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APRIL 2022

Schema

Wo 30 maart

Do 31 maart
18E EDITIE LEUVEN, BELGIUM

23.03 – 31.03.22
Wo 6 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

De beste verjaardag ooit
Belfast
Nowhere
Ali & Ava
Nobody Has to Know
After Yang
Nowhere
C’mon C’mon

Wo 13 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Nobody Has to Know
Paniek in het dorp: ...
The Velvet Queen
Ali & Ava
Vortex
Apples
Nowhere
C’mon C’mon

Wo 20 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

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

Aula Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c,
3000 Leuven
Met in- of uitleiding
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Vortex
Anima for Kids
A Chiara
The Duke
Inexorable
The Unbearable Weight ...
Nowhere
C’mon C’mon

Wo 27 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

Casablanca Beats
Ook muizen gaan naar ...
Apples
The Unbearable Weight ...
The Gravedigger’s Wife
The Duke
Inexorable
Vortex

Do 7 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Nowhere
Ook muizen gaan naar de ...
Nobody Has to Know
C’mon C’mon
Le sommet des dieux
Ali & Ava
The Velvet Queen
After Yang

Do 14 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Anima for Kids
After Yang
Nowhere
The Alpinist
Nobody Has to Know
Belfast
The Velvet Queen
Vortex

Do 21 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Olvier Sacks: His Own Life
The Duke
Apples
The Unbearable Weight ...
Docville presenteert
Sneak Preview
Inexorable
Belfast

Do 28 april
14u30
14u45
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
21u45

A Chiara
Vortex
Feathers
The Duke
Freda
Flee
Apples
The Unbearable Weight ...

Vr 1 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Nobody Has to Know
After Yang
Compartment Nr. 6
C’mon C’mon
Nobody Has to Know
Ali & Ava
Animals
After Yang

Vr 8 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u15

Nobody Has to Know
Zeppos - Het Mercatorspoor
The Velvet Queen
After Yang
Nowhere
C’mon C’mon
Nobody Has to Know
Ali & Ava

Vr 15 april
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
20u00
22u00

Apples
Captain Nova
Olvier Sacks: His Own Life
Vortex
Drive My Car
The Alpinist
Ali & Ava

Vr 22 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Apples
The Unbearable Weight...
Nowhere
The Alpinist
A Chiara
C’mon C’mon
Apples
The Unbearable Weight ...

Vr 29 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Inexorable
The Unbearable Weight ...
Apples
The Alpinist
Des Hommes
The Unbearable Weight ...
La Mesure des choses
The Duke

Za 2 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u00

The Velvet Queen
Zeppos - Het...
Nobody Has to Know
Ali & Ava
Animals
After Yang
The Innocents
Nr. 10

Za 9 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Captain Nova
After Yang
The Velvet Queen
Ali & Ava
Nobody Has to Know
Belfast
Nowhere
After Yang

Za 16 april
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
20u00
21u45
22u00

Nobody Has to Know
Paniek in het dorp: ...
Apples
Vortex
Nowhere
After Yang
Nobody Has to Know
Belle

Za 23 april
14u30
15u00
17u30
17u45
19u30
20u00
21u45
22u00

Drive My Car
Ook muizen gaan naar ...
Belfast
Anima on Tour
Afro-European shorts
The Duke
Nowhere
The Unbearable Weight ...

Za 30 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u00

Apples
De beste verjaardag ooit
Inexorable
The Unbearable Weight ...
Shabu
The Duke
A Chiara
The Unbearable Weight ...

Zo 3 april
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u15

De beste verjaardag ooit
Ali & Ava
Nobody Has to Know
Zeppos - Het ...
The Velvet Queen
Nr. 10
The Innocents
C’mon C’mon
Animals
Ali & Ava

Zo 10 april
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Compartment Nr. 6
Ook muizen gaan naar ...
Le sommet des dieux
Zeppos - Het ...
Nowhere
Belfast
The Velvet Queen
Ali & Ava
Nobody Has to Know
C’mon C’mon

Zo 17 april
10u30
11u00
14u30
15u00
16u30
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

Apples
Paniek in het dorp: ...
De beste verjaardag ooit
Ali & Ava
Drive My Car
After Yang
Belle
Olvier Sacks: His Own Life
Belfast
Apples

Zo 24 april
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u15
19u30
22u00
22u15

Anima for Kids
The Duke
Apples
Paniek in het dorp: ...
Olvier Sacks: His Own Life
The Duke
Vortex
Angelo
Belfast
Inexorable

Zo 1 mei
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
21u45

De beste verjaardag ooit
Apples
A Chiara
Zeppos - Het ...
Olvier Sacks: His Own Life
The Duke
Prisme
The Alpinist
Vortex
Inexorable

Ma 4 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u00

De beste verjaardag ooit
Ali & Ava
The Innocents
After Yang
Anima on Tour
Nr. 10
Nobody Has to Know
After Yang

Ma 11 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

De beste verjaardag ooit
Ali & Ava
Le Sommet des Dieux
Belfast
Compartment Nr. 6
After Yang
Nowhere
Ali & Ava

Ma 18 april
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u45
20u00
21u45
22u00

Drive My Car
Captain Nova
Olvier Sacks: His Own Life
Paniek in het dorp: ...
Apples
After Yang
The Velvet Queen
Ali & Ava
Nowhere
Vortex

Di 5 april
10u30 Cinema Poussette:
C’mon C’mon
14u30 Compartment Nr. 6
15u00 Zeppos - Het Mercatorspoor
17u00 Animals
17u30 Nr. 10
19u30 The Velvet Queen
20u00 Nowhere
21u30 The Innocents
22u30 Ali & Ava

Di 12 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

The Velvet Queen
Ook muizen gaan naar de ...
Nobody Has to Know
After Yang
Nowhere
Ali & Ava
Compartment Nr. 6
Belfast

Di 19 april
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

Vortex
The Velvet Queen
Nowhere
Ali & Ava
Apples
C’mon C’mon
Nobody Has to Know
After Yang

Ma 25 april

Di 26 april

14u30 Nowhere
15u00 The Duke
17u00 Inexorable
17u30 The Unbearable Weight ...
19u30 Apples
20u00 The Alpinist
21u30 Argu
22u00 Vortex

14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
20u00
21u45
22u15

Olvier Sacks: His Own Life
The Unbearable Weight ...
Soeurs
Vortex
Nowhere
The Unbearable Weight...
A Chiara
The Duke

20u30 ZED in de Aula:

Nightmare Alley

Ma 2 mei
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u15
22u30

Olvier Sacks: His Own Life
The Unbearable Weight ...
A Chiara
The Duke
Makongo
Vortex
Drive My Car
The Unbearable Weight ...

Di 3 mei
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
20u00
21u30
22u15

Apples
The Duke
Kung Fu Zohra
Vortex
Inexorable
Juwaa
Olvier Sacks: His Own Life
The Duke
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Tarieven

Locaties

Basistarief: € 9,5

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

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

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

2. Cinema ZED-STUK
STUK | Huis voor dans, beeld en geluid
Naamsestraat 96, 3000 Leuven
96 plaatsen
STUKcafé
Food - drinks - music

STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken.
Gedurende de rest van het seizoen zullen er daarom
geen voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden.

 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.
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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

Veilig en relaxed
naar de bioscoop
Cinema ZED voert alle noodzakelijke maatregelen door
om je een zorgeloos filmbezoek te kunnen garanderen.
Indien de maatregelen wijzigen, sturen we meteen bij.
Meer info via www.cinemazed.be/nl/covid-19

V.U. Fonk vzw, A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
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 De filmvoorstellingen beginnen in regel op tijd.
Eénmaal de film gestart is, kan je de zaal niet meer in.
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 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden
door een volwassene.
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 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

