
SCHEM
A 

P. 
30

D E C E M B E R  2 0 2 2

Vorige maand in ZED

Dubbel Sneak Report

ZED SPRAK MET

Emma Thompson

FESTIVALVERSLAG

IDFA 2022

ZED SPRAK MET

Charlotte 
Vandermeersch en 
Felix Van Groeningen

“Vrouwen zijn 
hun leven lang 
gehersenspoeld.”

“Dat de wereld verandert 
is niet per se slecht.”

Cinema ZED-STUK 
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Cinema ZED-Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c
3000 Leuven

SCHEM
A 

P. 
34

De acht bergen
“A movie with air in its lungs and love in its heart.”                                                                               

                                               THE GUARDIAN 



2

Fonk vzw is de filmvereniging 
achter deze projecten:

Alle info  www.fonk.be

INHOUD

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

Recente releases
3 Corsage
4 ZED sprak met Felix van Groeningen 
 en Charlotte Vandermeersch
5 De acht bergen  
 Saint Omer
6 White Noise
 Boy from Heaven
7 Falcon Lake
 Broker
8 Living
9 Zillion
 Close
10 SNEAK REPORT 
 Good Luck to You,Leo Grande
11 ZED sprak met Emma Thompson
12  Bones and All
 Pinocchio

Japan Special
14 Not So Silent: Tokyo March & Crossways  
 A Glimpse into 1920’s Japan  

15  Tokyo Story
 Wheel of Fortune and Fantasy
14 Vorige maand in ZED
15 ZED in de aula: 
 Everything Everywhere All at Once 

Documentaires
18 A Parked Life  
 Onze Natuur, De Film
19 DOCVILLE op prospectie
20 SNEAK REPORT Cow
 Cow
21 Leuven Bierstad
 Nelly & Nadine
22 A Letter from Yene
 Football in No Man’s Land  
23 ZED vanuit je zetel - Reloaded
24 Kortfilmfestival 2022

Play It Again Sam XL
26 Everything Everywhere All at Once
27 Tori et Lokita
 Triangle of Sadness

Filmklassiekers
28 The Trial 
 Mulholland Drive  
29 The One Marathon to Rule Them All  
 Fargo 

Filmanjaro
30 Pingu
 Ernest en Celestine 2
 Moonbound
31 Icarus
 Strange World
 A Christmas Tale
32 Pixar special: Up  
33 Vrolijke vakantie en andere verhalen

34 Programmatieschema
36 Praktisch

 Bones and All

Met in- of uitleiding

Met live begeleiding

Met video-inleiding

Alle films zijn Nederlands 
ondertiteld, tenzij anders 
aangegeven.



Recente 
releases

Corsage
De legendarische Oostenrijkse keizerin Sissi wordt op haar veertigste verjaardag geconfronteerd met een 
wereld die haar nu als oude vrouw ziet. Beknot door de strenge hofetiquette voelt haar leven leeg en doelloos. 
Zeker nu haar schoonheid - de enige troef die ze als vrouw kon uitspelen aan het keizerlijke hof - vergankelijk 
blijkt in de ogen van de buitenwereld. Ze weigert zich neer te leggen bij het beeld dat anderen haar opleggen.

Waar de iconische trilogie Sissi met Romy Schneider nog een verheerlijking was van een suikerzoete prinsessen-
wereld, kiest Marie Kreutzer voor een atypisch kostuumdrama. Sissi is bij haar een vrouw van vlees en bloed, een 
bijzonder fascinerend, verfrissend en rebels personage perfect neergezet door Vicky Krieps (Phantom Thread), 
die hiervoor in Cannes de Prijs voor Beste Acteerprestatie kreeg binnen de sectie Un Certain Regard. Corsage 
is een film met een geheel eigen blik die durft afwijken van de klassieke biopic zoals we die gewoon zijn. Onder 
andere door enkele doelbewuste anachronismen creëerde Kreutzer een verhaal dat evenzeer over het nu gaat 
als over een vergane historische periode. 

2022, duur: 1:53, Oostenrijk, regie: Marie Kreutzer,
 met: Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, e.a. dialogen: Duits, Engels, Frans, Hongaars

Vertoningen: 21/12, 22/12, 24/12, 25/12, 26/12, 
28/12, 29/12, 30/12, 1/1, 2/1, 3/1 in Cinema ZED Vesalius.
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“A brilliant reclamation 
of the ‘Sissi’ legend.” 

V A R I E T Y
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Echtpaar Felix van Groeningen en 
Charlotte Vandermeersch werden 
verliefd op De acht bergen (Le otto 
montagne), de succesroman van Italiaan 
Paolo Cognetti, en vertaalden het boek 
in een episch drama dat gedragen wordt 
door prachtige fotografie en subtiele 
vertolkingen. Deze Italiaans-Belgisch-
Franse productie wist dan ook – net als 
Close en Tori et Lokita – het hart van de 
jury in Cannes te veroveren. Het leverde 
Felix en Charlotte een (gedeelde) Prix du 
jury op. Nu kan ook het Vlaamse publiek 
eindelijk de film ontdekken.

Zowel schrijven als regisseren deden jullie 

samen. Hoe verliep die samenwerking?

Charlotte: “We hadden al eens samen 
geschreven voor The Broken Circle Breakdown 
en wilden dat opnieuw doen, maar nu hadden 
we zin om dieper te graven. Toen kwam de 
lockdown en zaten we een beetje in stormweer 
met elkaar. We zaten samen aan tafel om te 
schrijven, ook al hadden we het moeilijk met 
elkaar. We konden trouwens niet weg. Via de 
levens in De acht bergen zijn we beginnen te 
reflecteren over het leven in het algemeen 
en ook over onszelf. Dat was mooi, maar 
superintens, want het was voor ons echt wel een 
lastige periode. Maar die ervaring bleek enorm 
helend en de samenwerking functioneerde 
zeer goed. Daar aan de keukentafel zei Felix dan 
plots dat hij erover nadacht om de film samen te 
regisseren. Ik had er zelf niet bij stilgestaan, maar 
vond het wel een goed idee, ook al wist ik niet 
goed waarom. Ik had niet meteen ambities in 
die richting, maar ik voelde aan dat het iets goed 
ging worden.“
Felix: “De samenwerking op de set is heel 
organisch ontstaan. We hadden nooit eerder 
samen iets geregisseerd. Maar Charlotte 
kennende, en wetende dat ze in haar eentje 
een theaterproductie had gecreëerd, had 
ik er het volste vertrouwen in. We hebben 
uiteindelijk alles samen beslist. Charlotte 
evolueerde op een natuurlijke manier naar de 
tekst toe. Waardoor ik iets meer tijd had voor 
het beeld en vooral voor de logistiek.”
Charlotte: “Het was op dat vlak een heftige set. 
Want de vervoerstijd zit bij Italianen begrepen 

wel nieuwe manieren om organisch te telen. 
Anderzijds, zijn er oude waarden in deze 
manier van leven die verloren gaan. Ik weet dat 
Paolo (de auteur van het boek, nvdr.) een grote 
liefde koestert voor die bergdorpen in Nepal, 
juist omdat ze zo levend zijn.”

Wat vonden jullie zo bijzonder aan de 

relatie tussen Pietro en Bruno?

Charlotte: “Wat ik boeiend vond, was dat 
het om een tedere vriendschap ging. Omdat 
er een bepaalde fragiliteit in huist. Voor 
mij maakte het niet uit of het nu om twee 
mannen of om twee vrouwen ging. Ik kon 
die personages begrijpen. Ze hebben een 
wederzijds respect voor elkaar. Ze vinden 
niet altijd de juiste woorden om met elkaar 
te praten, maar begrijpen elkaar heel goed. 
Er is geen competitie tussen Pietro en Bruno. 
We waren dan ook dol op deze twee zuivere, 
eerlijke mensen die hun weg zoeken. Het is een 
episch verhaal, maar tegelijk zoveel meer. Het 
raakt aan de essentiële thema’s van het leven 
en was ook essentieel voor ons toen we tijdens 
het schrijven en het maken van de film door een 
moeilijke periode gingen. De film reflecteert 
op liefde, vriendschap, familie, ouders, 
voorouders en toekomst. Het stelt de vragen 
of je je toekomst kan veranderen en hoe je je 
weg in het leven kan vinden terwijl je leven en 
dood accepteert. Voor ons was het een echte 
existentiële reis samen met Pietro en Bruno.”  

Hoe hebben jullie de première in Cannes 

ervaren?

Charlotte: “Voor mij, als debuterend regisseur, 
was het feit dat we recensie kregen al nieuw 
gegeven. Dat de hele wereld met argusogen 
naar ons werk keek, omdat het in de competitie 
zit. Dat was toch wel wat, maar de recensies 
waren al een erkenning op zich.”
Felix: “De voorstelling was overweldigend. 
Ik voelde me rustig voor ik de rode loper op 
liep. Want we hadden zo hard gewerkt om de 
film op tijd af te krijgen. We hadden echt wel 
andere zorgen. We zijn met de acteurs en de 
crew een hechte groep vrienden geworden. 
Dat we Cannes samen met hen mochten 
beleven, was heel mooi. (Chris Craps) 

ZED SPRAK MET FELIX VAN GROENINGEN EN CHARLOTTE VANDERMEERSCH  

“Dit verhaal was essentieel toen we door 
een moeilijke periode gingen.”  

in de draaitijd. Dat was een gigantische 
stressfactor. Want je moet hoe dan ook boven 
op die bergen raken. Felix heeft uiteindelijk 
de hele planning op zich genomen nadat zijn 
assistent een week voor de opnames tussen de 
bergen ging wandelen en ten val kwam. We 
moesten dus heel flexibel zijn.”

In de film zit een stuk waarin een van de 

personages naar Nepal trekt. Vanwaar die 

fascinatie voor zowel Italië als Nepal? 
Felix: “We arriveerden in de Italiaanse bergen 
tijdens de tweede lockdown en troffen daar 
heel weinig mensen aan. Dat idee van een 
beschaving die aan het uitsterven is, maakt deel 
uit van het boek van Paolo. Dan spreek ik over die 
bergcultuur in de Italiaanse Alpen. Die in Nepal is 
dan weer heel levendig. We waren zelf getuige 
van dat contrast, eerst vijf maanden in Italië, 
daarna zijn we voor een maand met een kleine 
cameraploeg naar Nepal getrokken. Ter plaatse 
zijn we naar een klein bergdorpje op 4200 meter 
hoogte gewandeld. Het kostte ons een week om 
daar te raken. Het klinkt misschien te gek, maar zo 
wilden we deze film nu eenmaal benaderen. Het 
huis in Italië is echt gebouwd tijdens het filmen. 
Het was belangrijk dat je dat voelt, dat dit de 
intentie was van het hele proces.”
Charlotte: “In dat bergdorpje in Nepal waren 
heel veel kinderen. Maar in Italië zijn die 
dorpen vaak verlaten. Vooral de hoger gelegen 
dorpen. In de film is Bruno het laatste kind van 
zijn dorp. Het is die oude en zelfbedruipende 
manier van leven in de bergen die aan het 
verdwijnen is vanwege onze manier van 
leven en al die nieuwe regels. Dat de wereld 
verandert is niet per se slecht. We vinden 
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Saint Omer
Het hof van assisen in Saint Omer. De jonge schrijfster Rama woont het proces bij 
van Laurence Coly, een vrouw die beschuldigd wordt van de moord op haar baby. 
Ze zou haar vijftien maanden oude dochter tijdens het opkomende tij bewust op 
een strand hebben achtergelaten. Rama is geïntrigeerd door het verhaal, zeker nu 
ze zelf zwanger is en zich afvraagt of ze wel een goede moeder zal zijn. De vrouw 
bekent in eerste instantie schuld, maar in de loop van het proces gaan alle zekerhe-
den aan het wankelen.

Dit razend spannende, maar eigenzinnige rechtbankdrama - de eerste fictiefilm van 
documentairemaakster Alice Diop - ging na zijn première op het Filmfestival van 
Venetië prompt aan de haal met de Grote Prijs van de Jury. In ons land won de film de 
Grand Prix voor Beste Film op het Filmfestival van Gent. De film is gebaseerd op een 
bestaande Franse moordzaak die Alice Diop zelf intens gevolgd heeft. Een visueel 
ijzersterke film die complexe, onuitgesproken vragen durft te stellen.

2022, duur: 2:02, Frankrijk, regie: Alice Diop, met: Kayije Kagame, Guslagie 
Malanda, e.a. dialogen: Frans 

Vertoningen: 15/12, 17/12, 20/12, 21/12, 23/12, 26/12, 
27/12, 29/12, 30/12, 2/1, 3/1 in Cinema ZED Vesalius.

De acht bergen
Elke zomer gaat Pietro met zijn familie op vakan-
tie naar de bergen. Hij leert er Bruno kennen, 
een lokale jongen, die hem wegwijs maakt in de 
natuur. Een vergeten stukje Alpen is hun konink-
rijk. Wanneer ze volwassen worden, verliezen 
ze elkaar uit het oog. Bruno blijft in de bergen, 
terwijl Pietro de wereld rond zwerft. Na vijftien 
jaar vinden de twee elkaar terug, deze keer als vol-
wassen mannen, elk met hun eigen levensbagage. 

Een erg geliefde bestseller verfilmen houdt altijd 
een risico in, maar regisseurs Felix Van Groeningen 
en Charlotte Vandermeersch slaagden glorieus in 
hun opzet en sleepten de Juryprijs van het filmfesti-
val van Cannes in de wacht. Van Groeningen is niet 
aan zijn proefstuk toe: met De helaasheid der din-
gen,The Broken Circle Breakdown en Beautiful Boy 
maakte hij internationaal al naam. Voor de verfilming 
van het gelijknamige boek van Paolo Cognetti scha-
kelde hij zijn partner Charlotte Vandermeersch in, 
oorspronkelijk voor het scenario, nadien ook voor 
de regie. Een visueel prachtig eerbetoon aan echte 
vriendschap die een leven lang meegaat, tegen het 
indrukwekkende decor van de majestueuze Alpen.

2022, duur: 2:27, Italië regie: Felix Van 
Groeningen, Charlotte Vandermeersch, met: 
Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, 
Elena Lietti, e.a. dialogen: Italiaans 

Vertoningen: 14/12 met inleiding door de regisseurs, 
15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 
24/12, 25/12, 26/12, 28/12, 30/12, 31/12, 1/1, 2/1, 3/1 
in Cinema ZED Vesalius.

19/12 - 22/12

1+1 GRATIS



6

White Noise Boy from Heaven
Een universiteitscampus in de vroege jaren ‘80. Jack Gladney is een succes-
volle hoogleraar gespecialiseerd in het nazisme. Op de campus trekt hij op 
met zijn collega Murray die even bekend wil worden met zijn studie over Elvis 
Presley als Jack is met zijn werk over Hitler. Thuis vormt hij een gelukkig gezin 
met zijn vrouw Babette en hun intelligente kinderen. Maar Babette wordt 
steeds vergeetachtiger, Jack maakt zich zorgen over een belangrijk congres 
en dan is er een ontploffing in hun buurt, waarbij giftige stoffen vrijkomen.

White Noise is geen film waar makkelijk een etiket op te plakken valt: een onvergelijk-
bare mix van absurde humor, maatschappijkritiek, existentiële vragen en kolderieke 
actie. Regisseur Noah Baumbach trok alle registers open om het gelijknamige ‘onver-
filmbare’ boek van Don DeLillo uit 1985 te verfilmen. Waar Baumbach (Marriage Story, 
While We’re Young, Greenberg) tot nu toe zijn publiek vooral wist te bekoren met mini-
malistische, soms schrijnende of pijnlijk grappige portretten van mensen die worste-
len met het leven, kiest hij nu resoluut voor maximalisme: een overload aan ideeën en 
stijlen overgoten met een bijzonder absurdisme, met fantastische acteerprestaties van 
Adam Driver en Greta Gerwig.

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten, regie: 
Noah Baumbach, met: Adam Driver, Greta 
Gerwig, Jodie Turner-Smith, Raffey Cassidy, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 11/12, 12/12, 15/12, 16/12, 17/12, 
19/12, 20/12, 22/12, 23/12, 25/12, 27/12 in Cinema 
ZED Vesalius.

Adam, een jongen uit een eenvoudige vissersfamilie, wordt toege-
laten op de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Caïro, het epicen-
trum van de macht van de soennitische islam. Op zijn eerste dag 
gebeurt er een drama: de grootimam, het hoofd van de instelling, 
zakt in elkaar en sterft voor de ogen van de studenten. Adam komt, 
zonder het zelf te willen, terecht in een meedogenloze machtsstrijd 
van de religieuze en politieke elite van het Egypte. 

Deze fascinerende, zinderende en ontnuchterende politieke thriller 
won de Prijs voor Beste Scenario op het Filmfestival van Cannes. 
Regisseur Tarik Saleh (The Nile Hilton Incident) neemt je genadeloos 
mee in een indringend verhaal over machtsmisbruik in een verbor-
gen wereld, visueel prachtig uitgewerkt en met een uitstekende 
cast. 

2022, duur: 2:06, Denemarken, Finland, Frankrijk, Zweden, 
regie: Tarik Saleh, met: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi 
Dehbi, Tarik Saleh, Mohamad Bakri, e.a. dialogen: Arabisch

Vertoningen: 12/12, 18/12 in Cinema 
ZED Vesalius..

B R I N G - A - F R I E N D
MET ZED STUDENTENKAART

“A fascinating, 
invigorating spectacle.” 


T H E  G U A R D I A N
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Falcon Lake
De 13-jarige Bastien brengt de zomervakantie met 
zijn familie door in de bossen van Quebec waar hij 
de 16-jarige Chloé ontmoet. Ondanks hun leeftijds-
verschil neemt Chloé hem mee op sleeptouw. Chloé 
is veel wereldser, ondeugender en een grote fan van 
het lokale spookverhaal. Bastien is vastberaden om 
zijn eigen angsten te overwinnen en een plaats in 
Chloé’s hart te veroveren. 

Dit bijzonder geslaagde regiedebuut van de Cana-
dese actrice Charlotte Le Bon schildert een verras-
send delicaat en zelfs akelig portret van de intensi-
teit van een eerste liefde. Aan de ene kant is er de 
luchtige speelsheid en idyllische context van een 
zomerse romance, aan de andere kant een bezwe-
rende, unheimische sfeer die samenhangt met de 
emotionele groeipijnen van jonge mensen. Deze 
melancholische mix van dagdroom en nachtmerrie 
doet dit vreemd, weemoedig debuut zowel char-
mant als griezelig aanvoelen. Een kleine, eigenzin-
nige film die niet te missen is. 

2022, duur: 1:40, Canada, Frankrijk, regie: 
Charlotte Le Bon, met: Joseph Engel, Sara Montpetit, 
Monia Chokri, e.a. dialogen: Engels,
Frans

Vertoningen: 28/12, 29/12, 30/12, 
31/12, 1/1, 2/1, 3/1 in Cinema ZED Vesalius.

Broker
Twee mannen verdienen goed geld aan een sluw plan. Ze stelen baby’s die te von-
deling zijn gelegd in speciale vondelingenschuiven en bieden ze vervolgens aan 
op de adoptiemarkt. Wanneer een moeder terugkomt op de beslissing om haar 
baby af te staan, betrapt ze de twee mannen op heterdaad en ontdekt ze zo hun ille-
gale praktijk. Overspoeld door gevoelens van zowel moederliefde als wanhoop, 
besluit ze mee te helpen bij de zoektocht naar geschikte ouders voor haar kind. 
Ondertussen zitten twee rechercheurs hen op de hielen…

Vier jaar na zijn Gouden Palm voor Shoplifters presenteerde de Japanse regisseur 
Hirokazu Kore-Eda een nieuwe film op het filmfestival van Cannes. En opnieuw weet 
hij het publiek te bekoren met een bitterzoet verhaal rond een onconventionele fami-
liedynamiek, al situeert hij dit deze keer in Zuid-Korea. Een warm, ontroerend en met 
momenten grappig verhaal dat getuigt van bijzonder veel empathie voor personages 
die hun leven op orde proberen te krijgen. De Gouden Palm zat deze keer niet in het 
prijzenmandje, maar wel twee andere prijzen, namelijk die voor Beste Acteur en Prijs 
van de Oecumenische Jury.  

2022, duur: 2:09, Zuid-Korea, regie: Hirokazu 
Kore-Eda, met: Song Kang-ho, Gang Dong Won, 
Doona Bae, Lee Ji Eun, e.a. dialogen: Koreaans

Vertoningen: 11/12, 12/12, 13/12, 15/12, 16/12, 18/12, 
19/12, 21/12, 23/12, 26/12 in Cinema ZED Vesalius.
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Living
Londen, 1953. Mr. Williams is een oer-Britse, gereserveerde en rechtlijnige kantoorklerk die zijn leven 
volgens een nauwgezette routine leidt. Hij rouwt nog steeds om zijn overleden echtgenote, maar houdt 
zijn emoties en eenzaamheid strikt voor zichzelf. Hij heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het 
leven aan zich voorbijrazen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, 
herontdekt hij onverwacht zijn levenslust. 

In 1952 maakte de Japanse grootmeester Kurosawa To Live, een prachtige karakterstudie rond eenzaam-
heid en de zin van het leven. Het vraagt veel lef om een remake te maken van een meesterwerk, maar regis-
seur Oliver Hermanus en acteur Bill Nighy overtreffen alle verwachtingen. Doorleefd en hartverscheurend 
teder, intelligent en ontroerend. Een film die ondanks zijn melancholie en thematiek verrassend opbeurend 
is en de schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy (Love Actually, The Bookshop) is subliem in zijn ver-
tolking en zorgt ervoor dat je de cinemazaal uitwandelt met de rotsvaste overtuiging het beste te maken 
van je leven.

2022, duur: 1:42, Japan, Verenigd Koninkrijk, Zweden, regie: Oliver Hermanus, met: Bill Nighy, 
Aimee Lou Wood, Alex Sharp, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 28/12, 30/12, 31/12, 1/1, 2/1, 3/1 in Cinema ZED Vesalius.
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“For Bill Nighy it feels 
- in every sense - like 

the role of a lifetime.” 


E M P I R E  M A G A Z I N E
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Zillion
1997. Computerverkoper Frank Verstraeten is klein van gestalte, maar 
groots in zijn ambities. Nadat zijn computerzaak 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 kort-
films 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 Vermeulen, 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, e.a. dialogen: 
Nederlands 

Vertoningen: 12/12, 13/12, 15/12, 16/12, 
19/12, 21/12, 25/12 in Cinema ZED Vesalius.

Close
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee handen op één buik. Ze kennen 
elkaar al hun hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun intense vriend-
schap 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, na een debuut dat overal bejubeld en bekroond 
werd, geen evidentie. Maar Close is een waardige opvolger en beves-
tigt het talent van Dhont als regisseur van bijzondere, diepmenselijke 
verhalen. Een delicate, warme en ontroerende film over vriendschap 
en verantwoordelijkheid, met een sterke beeldtaal en ijzersterke 
jonge cast. Na de Grand Prix op het filmfestival van Cannes, rijgt 
deze succesvolle Vlaamse film de prijzen aan elkaar en hopelijk blijft 
dit nog een tijd duren: Close is immers de Belgische inzending voor 
de Oscars.  

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

Vertoningen: 11/12, 13/12, 14/12, 
18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 
24/12, 25/12, 28/12, 29/12, 30/12, 3/1 
in Cinema ZED Vesalius.

“Een van de meest gevoelige, 
intelligente, kortom, 

beste films van het jaar.” 

D E  M O R G E N
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Sneak report 
Good Luck to You, 
Leo Grande
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 november was Good Luck to You, 
Leo Grande. Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 53%
 Goed: 39%
 Matig: 8%
  Slecht: 0%
  Heel Slecht: 0%

Een must see voor iedereen die ooit in de 
spiegel keek en zichzelf niet goed genoeg vond

Absoluut bevredigend! en hoe!!

Enorm sexy. ook heel erg wholesome

De ontdekking die hier centraal staat wordt 
meesterlijk vertolkt en is zowel pakkend als 
herkenbaar, pijnlijk maar toch ook grappig

Good Luck to You, 
Leo Grande
Nancy had een goed leven, een goede baan, een lieve man en kinderen. 
Alleen goede seks stond niet op het menu. Wanneer haar man komt te over-
lijden, besluit ze het heft in eigen handen te nemen. Ze gaat op zoek naar 
het avontuur en de voldoening die ze al die jaren gemist heeft. Dat avontuur 
vindt ze in de vorm van een sekswerker genaamd Leo Grande. Maar Nancy 
had niet gerekend op goede seks én een goed gesprek. Tijdens de stie-
keme afspraken groeit Nancy’s zelfverzekerdheid en brokkelen de secuur 
opgebouwde façades langzaam af.

Regisseur Sophie Hyde wist in 2019 al wat faam te verwerven met de Sun-
dance hit Animals. Voor deze film zet Hyde publiekslieveling Emma Thomp-
son tegenover opkomend nieuw talent, Daryl McCormack (Peaky Blinders). 
Emma Thompson verlegde zelfs haar grenzen in deze rol. De scène waarin 
ze enkele minuten naakt voor de spiegel staat, is naar eigen zeggen een van 
de moeilijkste die ze ooit al heeft gespeeld. Een mooi verhaal met een open 
en positieve blik op seks en seksueel genot, gebracht met een vleugje humor 
zonder de subtiliteit van het drama te verliezen.  

2022, duur: 1:37, Verenigd Koninkrijk,  
regie: Sophie Hyde,  met: Emma Thompson, 
Daryl McCormack, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 11/12, 12/12, 15/12, 17/12, 18/12, 
20/12 in Cinema ZED Vesalius.

De volgende Sneak Preview gaat door op 
13/12 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.

10



1111

In Good Luck to You, Leo Grande van 
Sophie Hyde gaat actrice Emma 
Thompson volledig uit de kleren. Dat 
lijkt niet zo bijzonder, maar Hollywood 
is gewend aan jonge, afgetrainde 
lichamen. Een naaktscène op je 62ste 
vergt veel moed. Thompson wil dan 
ook een statement maken: net als 
haar personage schamen nog te veel 
vrouwen zich over hun lichaam en 
leeftijd.

Die scène, waarin je naakt voor de spiegel 

staat, moet geen evidentie geweest zijn…

Emma Thompson: “Het was inderdaad 
moeilijk. We zijn allemaal gewend om vooral 
getrainde lichamen te zien. Mijn personage, 
Nancy, is nooit naar een sportschool 
geweest en heeft een normaal lichaam van 
een 62-jarige vrouw die twee kinderen heeft 
gekregen. Nu als Nancy naakt voor die 
spiegel staan leek me eerst een onmogelijke 
opgave. Als ik voor een spiegel sta, kan ik niet 
gewoon blijven staan en kijken. Waarom zou 
ik dat ook doen? Het is afschuwelijk. Maar dat 
is net het probleem. Vrouwen zijn hun leven 
lang gehersenspoeld en alles om ons heen 
herinnert ons eraan hoe onvolmaakt we zijn 
en hoe ‘verkeerd’ alles is. We moeten er op 
een bepaalde manier uitzien. Dus probeer je 
toch voor die spiegel te staan en tegen jezelf 
te zeggen: ‘Accepteer je lichaam en oordeel 
niet.’ Wel, dat was het moeilijkste wat ik ooit 
heb moeten doen.”

Het verhaal, ingedeeld in vijf aktes, speelt 

zich vooral af in een hotelkamer. Had dit 

ook een toneelstuk kunnen zijn?

Emma Thompson: “Er zijn heel veel films die 
je naar het theater toe kan vertalen. Maar 
schrijfster Katy Brand wilde vooral een 
kunstwerk maken tijdens en op maat van het 
coronatijdperk. Vandaar de zeer beperkte 

De toon verandert wanneer het tussen de 

personages persoonlijk wordt, wat ze net 

willen tegenhouden. Ze willen een zekere 

anonimiteit behouden. Dat deed me – louter 

inhoudelijk – denken aan Last Tango in Paris…

Emma Thompson: “Ik heb nooit aan die 
prent gedacht. Je zou kunnen denken dat 
onze film bedoeld is als een reactie op Last 
Tango in Paris: dat we met een jongere man 
en een vrouw van een bepaalde leeftijd het 
omgekeerde doen. Maar dat is niet zo. Met 
dit verhaal reageerden we vooral op wat er 
ontbreekt in films.”

Waren er ideeën in Good Luck to You, Leo 

Grande die nieuw waren voor u?

Emma Thompson: “Ik was me altijd heel 
bewust van het feit dat het genot van vrouwen 
onderdrukt werd. Er wordt in Engeland 
bijvoorbeeld niet gepraat over vrouwelijke 
masturbatie. En jonge vrouwen die ik ken, 
die willen er niet over praten en doen het 
bovendien niet. Ik vind dat vreemd. Wat 
een verspilling. (lacht) Mijn personage 
Nancy accepteerde 31 jaar lang dat ze geen 
orgasme kreeg. Ze heeft dat al die tijd niet 
in vraag gesteld. En ze is daar niet alleen in. 
Vrouwelijk genot heeft nooit bovenaan de 
lijst gestaan van de dingen die de wereld 
wil weten. Niemand vraagt aan Nancy of 
ze ooit plezier heeft beleefd. Wat ik in het 
filmverhaal wel verrassend vond, was de 
gemakkelijkheid waarmee Leo met zijn eigen 
seksualiteit omgaat. Zijn capaciteit om plezier 
te ontdekken en dingen uit te proberen en te 
exploreren. Hij vertelt in de film: ‘Er gebeurde 
het een en ander toen ik met vrienden en 
vriendinnen was.’ Ik dacht: ‘Dit is zo leuk. Ik 
zou me nooit zo vrij gevoeld hebben om dat 
te doen.’ Dat benijd ik. Ik vond dat idee heel 
bevrijdend.”  (Chris Craps) 

ZED SPRAK MET EMMA THOMPSON 

“Accepteer je lichaam en oordeel niet. Dat was 
het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen.”

locaties en de keuze om slechts twee 
personages op te voeren. Dat is één manier 
om naar dit verhaal te kijken. Maar toen ik de 
film op een groot scherm zag, realiseerde 
ik me – niet voor de eerste keer – dat de 
landschappen die je ziet in pakweg The Power 
of the Dog of Dune heel verschillend zijn van 
een enorm voorhoofd op het scherm. En 
dan toch weer niet. Bijvoorbeeld wanneer 
een emotie zich aftekent op dat voorhoofd 
of op een bewegend lichaam. Lichamen 
kunnen ook landschappen zijn. Wat Sophie 
Hyde en haar cameraman Bryan Mason 
bereikt hebben met deze film is de intimiteit 
tussen twee mensen op film weer te geven. 
Dat zou je nooit op dezelfde manier kunnen 
verwezenlijken in het theater.” 

Je zou de film een komedie kunnen noemen, 

maar ook een drama. Hoe kijk jij daarnaar? 

Emma Thompson: “Wat ik geweldig vind aan 
de screenings die ik heb bijgewoond, is dat 
het publiek heel veel en luid lachte tijdens 
de eerste helft van de film. Wanneer het dan 
in het meer diepgravende, pijnlijke en dus 
minder komische deel belandde, aanvaardde 
iedereen meteen dat er plots minder te lachen 
viel. Het publiek accepteerde dat het met die 
twee personages een hele reis zou maken en 
dat de soms heel dramatische momenten deel 
van het plezier gingen uitmaken.” 
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Bones and All

Pinocchio

VS, jaren ‘80. Maren leeft aan de zelfkant van de samenleving. Ze worstelt met 
vreemde, bloeddorstige verlangens en gaat op zoek naar haar vader, in de hoop 
dat hij haar kan vertellen waar die vandaan komen. Onderweg vindt ze een ziels-
verwant in de jonge zwerver Lee. Samen gaan ze op een intense roadtrip doorheen 
de verborgen onderkant van Ronald Reagans Amerika. Een tocht die aangevuurd 
wordt door hun liefde voor elkaar, maar waarbij alle wegen steeds terug lijken te 
leiden naar hun akelige verleden.

Het was regisseur Luca Guadagnino die in 2017 met het prachtige Call Me By Your 
Name het grote publiek deed kennismaken met jonge acteur Timothée Chalamet, 
die er een Oscarnominatie aan over hield. Hun nieuwe samenwerking viel bij zijn pre-
mière op het Filmfestival van Venetië meteen in de prijzen: Guadagnino kreeg de Zil-
veren Leeuw voor Beste Regisseur en Chalamets tegenspeelster Taylor Russel kreeg 
de prijs voor Beste Jonge Acteur. De jonge liefde is, net als bij Call Me By Your Name, 
een rode draad in Bones and All, maar vergis je niet: de oprechte tederheid van een 
eerste liefde wordt gecombineerd met een gruwelijk horrorverhaal. Een verrassende 
en bijzonder geslaagde combinatie van genres, een film die je hart laat tintelen, je 
maag doet omdraaien én je brein laat reflecteren over 
armoede, rebellie en anders-zijn.

2022, duur: 2:10, Verenigde Staten, regie: Luca 
Guadagnino, met: Timothée Chalamet, Taylor Russell 
McKenzie, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 11/12, 12/12, 13/12, 15/12, 17/12, 18/12 
in Cinema ZED Vesalius.

Ergens in een charmant, Italiaans dorpje kerft de 
eenzame poppenmaker Geppetto een houten 
marionet naar het evenbeeld van zijn overleden 
zoon. De pop krijgt de naam Pinocchio en komt op 
magische wijze tot leven. Met een krekel als vaste 
metgezel beleeft Pinocchio de gekste avonturen 
in zijn queeste om ‘een echte jongen’ te worden.

Pinocchio is ‘hot’ tegenwoordig. Door de jaren 
heen zijn er verschillende filmadaptaties geweest 
van het magische sprookje van Carlo Collodi, 
waarvan de Disneyklassieker uit 1940 veruit de 
bekendste is. Nadat ook Back to the Future-regis-
seur Robert Zemeckis eerder dit jaar zijn (weinig 
gesmaakte) kans waagde, is het nu de beurt aan 
Guillermo del Toro. De Oscarwinnende regisseur 
van The Shape of Water en Pan’s Labyrinth brengt 
met deze prachtig geanimeerde stop-motion 
musical een eigenzinnige en duistere versie van het 
verhaal over de geliefde houten pop.

2022, duur: 1:54, Mexico, Verenigde Staten, 
regie: Guillermo del Toro,  met: Ewan 
McGregor, Ron Perlman, Cate Blanchett, Finn 
Wolfhard, Christoph Waltz, Tilda Swinton, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 18/12 in 
Cinema ZED Vesalius.

GUILLERMO DEL TORO’S
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Filmcadeautips

ZED cadeaubon

Bierpakket van Leuven Bierstad

Een abonnement op Dalton.be

Picl.be

Doe een filmbezoek cadeau met een ZED cadeaubon (€9,50) of kies ineens extra voor-
delig voor een ZESxZED kaart (€48). Wij verpakken je geschenk in een feestelijk kaartje.

Filmliefhebber, fan van Leuvense geschiedenis of gewoon een echte levensgenieter? 
Dan is het bierpakket van Leuven Bierstad met dvd en streamingcode echt iets voor jou! 

Of geef je de voorkeur aan straffe docu’s, kortfilms of wereldcinema waar en wanneer je 
maar wil? Dan is een abonnement op Dalton.be de ideale keuze. Je kiest zelf tussen een 
abonnement voor, 6 maanden (€30) of 1 jaar (€50).

Op zoek naar een geschikt cadeau voor iemand die liever de deur niet uitkomt tijdens 
de koude winterdagen? Geef dan een ZED film cadeau op het online platform Picl.be, 
die bekijk je gewoon thuis vanuit je luie zetel!

Meer info of meteen bestellen? 
Ga naar www.cinemazed.be/eindejaarsgeschenken

€ 9,5

€ 25

€ 
30/50

€ 8,5
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Not So Silent: Tokyo 
March & Crossways
In de jaren ’20 waren de echte sterren van de Japanse film 
niet zozeer de acteurs op het witte doek, maar wel de 
‘benshi’: de doorwinterde stemacteurs die live voor het 
scherm het verhaal vertelden én de dialogen vertolkten 
van de stille film. Dit uniek stukje filmgeschiedenis wordt 
terug tot leven gebracht, dankzij de gerenommeerde 
benshi Ichirō Kataoka die zich deze keer laat vergezellen 
door twee muzikanten.    

Tōkyō kōshinkyoku (Tokyo March), 
1929, Mizoguchi Kenji, fragment: 30 min.
Een fragment van een klassiek liefdesverhaal dat de klas-
sentegenstelling overstijgt te midden van de bruisende 
modernisering van Tokio. 
 
Jūjiro (Crossways) 
1928, Kinogusa Teinosuke, 74 min.
Uit obsessie voor een courtisane valt een jongeman een rivaal 
aan en wordt blind. Een valse dokter benadert zijn zus die er 
alles voor over heeft om haar broer zijn zicht terug te geven. 

De vertoning wordt ingeleid door Prof. Dr. Jan Schmidt 
(KULeuven).

Vertoning: 17/12  in Cinema ZED Vesalius. De vertoning wordt 
ingeleid door Prof. Dr. Jan Schmidt (KU Leuven).

A Glimpse into 
1920’s Japan
In het kader van de tentoonstelling komen twee archiefparels uit de jaren ‘20 
voor het eerst op het grote scherm. Deze unieke documentairefilms worden voor 
het eerst in 100 jaar vertoond in Europa en bieden een zeldzame inkijk in aspec-
ten van het dagelijkse leven, de cultuur en politiek van Japan in die periode.

Kōshū sahō Tōkyō kenbutsu (Public manners - A Tour through Tokyo), 56 min
Deze - met momenten onbedoeld hilarische - gids over hoe je je moet gedragen in een 
moderne stad toont het leven in het Tokio van midden jaren twintig in treffende details.

Kagayaku Shōwa Seidai Go-tairei no Seigi (Glorious Era of Shōwwa: The Grand 
Ceremony of Imperial Succession), 13 min.
Een - soms onbedoeld hilarische - gids over hoe je je moet gedragen in het Tokio van midden 
jaren twintig. 

Vertoningen:  16/12 in Cinema ZED Vesalius. Deze unieke en eenmalige vertoning 
wordt ingeleid door Prof. Dr. Jan Schmidt (KU Leuven) en Prof. Dr. Kamiya Makiko (Tama-
gawa University).

Over de expo
De expo ‘Japan’s Book Donation to the University of Louvain – Japanese Cultural 
Identity and Modernity in the 1920s’ belicht een onbekend stukje geschiedenis. In 
de jaren ‘20 schonk Japan circa 3.000 boeken als bijdrage aan de heropbouw van 
de universiteitsbibliotheek van Leuven, die in WO I volledig in de as was gelegd. 
Een selectie uit deze schitterende schenking wordt aangevuld met een inzichte-
lijke evocatie van de Japanse samenleving en cultuur in de jaren 1920.
Curator: Prof. Dr. Jan Schmidt

BENSH I  V ERTELL IN G

Japan special
Momenteel is de expo ‘Japan’s Book Donation 
to the University of Louvain’ te zien in de 
universiteitsbibliotheek van Leuven. De uitgelezen 
kans voor ZED om opnieuw de handen in elkaar te 
slaan met Japanse studies van KU Leuven: voor de 
vierde keer is er een benshi vertelling in Cinema 
ZED, mét live muziek. Je ontdekt ongeziene 
archiefbeelden, maar ook recente films van onder 
andere Oscarwinnaar Ryûsuke Hamaguchi. Een 
bijzondere inkijk van verleden tot vandaag in een 
fantastisch filmland. 
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Wheel of Fortune 
and Fantasy
Twee vriendinnen die elkaar een tijd niet gezien hebben, delen een taxi. Tsugumi 
vertelt Meiko enthousiast over haar nieuwe vriend. Na de rit rijdt Meiko naar haar 
ex. Een getrouwde vrouw die een relatie heeft met een student gaat mee in diens 
plan om een professor te verleiden zodat ze hem kunnen chanteren voor een 
beter cijfer. Moka gaat naar een schoolreünie in de hoop daar na twintig jaar haar 
ex-geliefde te zien. Zij blijkt niet aanwezig, maar later komen ze elkaar toevallig 
tegen in het station.. Drie kortverhalen over liefde, toeval en verbeelding.

Sinds de triomftocht van Drive My Car, de Japanse film die dit jaar de Oscar voor Beste 
Buitenlandse film won, heeft de filmwereld meer oog voor eerder werk van regisseur 
Hamaguchi. Zo ook voor Wheel of Fortune and Fantasy, de bijzondere film die hij 
een jaar eerder had gemaakt en die de Zilveren Beer won in Berlijn. De drie korte ver-
halen staan los van elkaar, maar vormen toch een schitterend geheel waarin Hama-
guchi’s meesterschap duidelijk wordt. Stuk voor stuk 
treffende verbeeldingen over liefde, de impact van 
toevalligheden en van wat er gebeurt wanneer onze 
fantasie de realiteit voorbij galoppeert. 

2021, duur: 2:01, Japan, regie: Ryûsuke 
Hamaguchi, met: Kotone Furukawa, Kiyohiko 
Shibukawa, e.a. dialogen: Japans

Vertoningen: 16/12, 
27/12 in Cinema ZED Vesalius.

Tokyo Story
Shukishi reist samen met zijn vrouw van het platteland naar 
Tokyo voor een langverwacht bezoek aan hun volwassen kin-
deren. Maar die hebben het te druk met zichzelf en maken 
geen tijd voor hun ouders. Alleen hun inmiddels alleenstaande 
schoondochter Noriko neemt vrij om hen een rondleiding te 
geven. De dag erna worden ze naar een luidruchtige badplaats 
buiten de stad gestuurd. In stil verdriet om de vervreemding 
van hun kinderen keren ze terug naar huis.

Deze klassieker van Japanse grootmeester Yasujiro Ozu prijkt hoog 
in heel wat lijstjes van beste films aller tijden. In een van zijn meest 
dramatische films onderzoekt Ozu op delicate wijze de complexe 
ouder-kindrelatie en de vervreemding tussen generaties in de ver-
anderende naoorlogse maatschap-
pij. Een film die in alle kalmte, een 
emotionele uppercut geeft.

1953, duur: 2:16, Japan,  regie: 
Yasujiro Ozu, met: Chishû Ryû, 
Chieko Higashiyama, Sô Yamamura, 
e.a. dialogen: Japans

Vertoningen: 14/12, 
26/12 in Cinema ZED Vesalius.

“A brilliant, beautiful, 
deceptive meditation on 
the forces that move us all.” 

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

16

De eerste fysieke editie van de 
ZED Filmquiz werd er eentje met een 

talrijke opkomst, pittige en plezante 
filmvragen én een zeer spannende finale.

Filmclub Projecta kwam langs bij ZED 
voor een woordje uitleg over de 
geschiedenis van filmclubs bij de 
Italiaanse klassieker Accattone.

Samen met filmmagazine Vertigo werd 
regisseur Lukas Dhont bijzonder warm 

ontvangen met twee overvolle zalen voor 
de avant-première van Close.

Tijdens de herfstvakantie lokte 
Rode Hond heel wat kinderen naar ZED, 

niet enkel voor straffe jeugdfilms maar 
ook voor een gezellige knutselworkshop.

Kersverse ouders kwamen samen met 
hun baby genieten van Cinema Poussette. 
Deze maand een zeer talrijke opkomst 
voor Onze Natuur, De Film. 

Ook in november kwam Pixar kenner Robin 
Broos langs. Dit keer bij The Incredibles, 
bij de Vlaamse versie zoals gewoonlijk een 

speelse intro vol weetjes op kindermaat.
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Praktisch

• Heb je nog geen ZED studenten-     
    kaart, 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.

22/12

Everything Everywhere All at Once
Evelyn heeft heel wat kopzorgen. Ze runt samen met haar man een 
onsuccesvolle wasserette, probeert de rompslomp van haar belas-
tingen op orde te krijgen en tussendoor nog aandacht te hebben 
voor haar rebellerende dochter. Net wanneer het allemaal teveel 
wordt, ontdekt ze dat er een oneindig aantal parallelle universums 
zijn waarin ze telkens een ander leven heeft. Zo is ze ook een inter-
nationaal bekende filmster, een kungfu-meester, een chef-kok en 
zelfs de ultieme held die de wereld moet redden. 

2022, duur: 2:19, Verenigde Staten, regie: Dan Kwan, Daniel Scheinert, 
met: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, e.a. dialogen: Chinees, Engels

Vertoning: 22/12 in Aula Vesalius

ZED in de Aula
€4 met je ZED-studentenkaart

Het filmevent van de maand: 
een topfilm aan democratische prijs in Aula Vesalius!

 Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

via www.cinemazed.be/studentenkaart

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

17

  

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4
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Als ware snelwegnomaden doorkruisen ontelbare Oost-Euro-
pese vrachtwagenchauffeurs Europa. De Bulgaar Petar is één van 
hen. Hij leeft maandenlang in de cabine van zijn vrachtwagen, in 
de hoop genoeg geld te verdienen om zijn gezin een betere toe-
komst te geven. Maar onderweg ziet de jonge vader de barsten 
in zijn huwelijk via zijn smartphone groter worden. En tegelijk ziet 
hij de barsten in het Europa van vandaag doorheen de voorruit 
van zijn vrachtwagen. 

Deze hypnotiserende documentaire is niet alleen een intiem portret 
van één van de vele vrachtwagenchauffeurs op onze wegen, maar 
ook een portret van de hedendaagse Europese samenleving: de film 
voert ons mee langs de uithoeken van een krakend continent, van 
de zinderende woestijnen in Spanje tot het bevroren noorden van 
Noorwegen. Leidt de snelweg naar een beter leven? Of is het een 
doodlopende weg? A Parked Life is een delicate observatie van een 
man die zichzelf helemaal verliest.

2022, duur: 1:16, België, 
Nederland, regie: Peter Triest, 
dialogen: Bulgaars 

Vertoningen: 20/12 met nagesprek 
door Docville-directeur Frank Moens, 
22/12, 26/12, 29/12, 1/1 in Cinema 
ZED Vesalius.

Onze Natuur, De Film
Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om verwonderd 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 eekhoorns, adders, en zelfs een luie-
rende zeehond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familiefilm, die ieder-
een 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 overwinnaars, de opportunisten, de 
uitvreters, de vechters, de slimmeriken en de bazen. Maar ook dat van de verlie-
zers, 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: 16/12, 20/12, 24/12, 25/12, 
26/12, 30/12, 1/1 in Cinema ZED Vesalius.

Documentaires

A Parked Life
D O C V ILLE  PR ESENTEERT
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In de maand december kleurt het Kortfilmfestival het programma van Cinema ZED, maar achter 

de schermen wordt er al druk gewerkt aan het volgende festival, DOCVILLE. Programmator 

Frank Moens en zijn programmatieteam trekken daarvoor ieder jaar naar het mekka van de 

documentaire, het documentairefestival IDFA in Amsterdam, op zoek naar de nieuwste films.

Met meer dan 300 films op het programma is een beetje hulp welkom en dus nodigt DOCVILLE 
programmator Frank Moens zijn programmatieteam ieder jaar uit naar IDFA om het werk een 
beetje te verdelen. Op het einde van de rit komt het team samen en wordt er enthousiast verslag 
uitgebracht over favorieten en niet-te-missen films. Eén van de films die dit jaar meteen ter sprake 
kwam was de winnaar van het filmfestival van Venetië, All the Beauty and the Bloodshed van Laura 
Poitras, die eregast was van het festival. De film vertelt het verhaal van de Amerikaanse fotografe 
Nan Goldin en haar strijd tegen de omstreden Sackler familie, die een fortuin vergaarde met de 
verslavende pijnstiller OxyContin. In een Q&A vertelde Poitras hoe voorzichtig ze te werk moesten 
gaan, opdat de Sacklers geen weet zouden hebben van de film, maar Poitras, die in Citizenfour 
Edward Snowden volgde, laat zich niet snel afschrikken.

Ook Apolonia, Apolonia kwam naar boven bij de DOCVILLE viewers als een echte must-see. 
Gefilmd over een periode van meer dan tien jaar volgt de Deense filmmaker Lea Glob haar vriendin 
Apolonia, die opgroeide in de Parijse kunstenaarsscene en die het wil maken in het kunstwereld. 
Een coming of age die beklijft door de ontwapenende eerlijkheid van het charismatische 
hoofdpersonage. De film, kwam ook op de Programmers Brunch, de jaarlijkse bijeenkomst van 
festival programmatoren georganiseerd door DOCVILLE, uit de bus als favoriet. Op het einde van 
de week koos ook de IDFA jury Apolonia, Apolonia als de beste film van het jaar. Deze film kan je dus 
zeker verwachten op het programma van DOCVILLE 2023!

Naast DOCVILLE was ook Dalton Distribution present op IDFA om films te ontdekken, maar ook 
voor afpsraken met sales en distributiepartners. Daar kwam alvast één nieuwe titel uit voort: het 
hartverscheurende How To Save a Dead Friend van de jonge Russische filmmaakster Marusya 
Syroechkovskaya dat in 2023 te zien zal zijn in de Belgische zalen. (ADW)
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FESTIVALVERSLAG IDFA 2022

DOCVILLE op prospectie

TOP 5 
DOCVILLE TEAM

Apolonia Apolonia 
Coming of age in de Parijse 
kunstwereld

All the Beauty 
and the Bloodshed
Nan Goldins strijd tegen de 
Sacklers

Innocence 
Israëlische jongeren die lijden 
onder de dienstplicht

All that Breathes 
Twee broers in Dehli bekomme-
ren zich om de door vervuiling 
verzwakte roofvogels

Paradise
Een hittegolf in Siberië zorgt voor 
apocalyptische bosbranden.

1.

2.

3.

4.

5.
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Sneak report 
Cow
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 oktober was Cow. 
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 7%
 Goed: 43%
 Matig: 37%
  Slecht: 11%
  Heel Slecht: 2%

Nooit gedacht dat ik zo met een koe zou meeleven

Beestig goeie dialoog!

Confronterende film. 
Een waarheid gelijk een KOE

Heftig goed, alsof je in je luie zetel op het veld 
staat. De hoofdactrice leek ook alsof ze echt 

gecast was. De niet zo vrolijke versie van 
New Pigs on The block

Cow
Een kalfje wordt geboren. Voor Luma, een ervaren moeder, is dit routine. Ze 
likt haar pasgeboren kalf voordat het van haar wordt weggenomen. Buiten 
haar zicht krijgt het kalfje melk uit een fles, Luma zelf gaat de melkmachine in 
om gemolken te worden. Zo gaat het dagelijkse leven onmiddellijk verder 
voor Luma: een aaneenschakeling van inseminatie, baren en gemolken 
worden. 

Andrea Arnold, als fictieregisseur bekend van bekroonde films als Fish Tank 
(2009) en American Honey (2016) volgt in haar eerste documentaire het dage-
lijkse leven van een melkkoe. Zonder statements te maken, vertelt Arnold een 
intens ontroerend verhaal, met camera’s die zo dicht op de huid zitten dat 
koe Luma de cameravrouw soms letterlijk omver loopt. De boosdoener is niet 
zozeer de individuele mens, maar het kille systeem waarbij vergeten wordt dat 
de melkkoe een leven wezen is. Precies dat besef raakt je als kijker diep in de 
ziel en zorgt ervoor dat je Luma’s ogen nooit zal vergeten.

2022, duur: 1:30, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Andrea Arnold, dialogen:  Engels

Vertoningen: 11/12, 19/12, 20/12, 
23/12, 28/12 in Cinema ZED Vesalius.

De volgende Sneak Preview gaat door op 
13/12 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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Nelly & Nadine
1945. Een vrouw met Aziatische roots kijkt recht in de camera. Nadine Hwang is 
één van de overlevenden die van het concentratiekamp Ravensbrück 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 fantastisch en verrassend liefdesverhaal dat je 
nooit meer zal vergeten.

In 2007 zag regisseur Magnus Gertten archiefbeelden uit 1945 waarop overleven-
den te zien waren die vanuit Duitse concentratiekampen aankwamen 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: 25/12, 31/12, 3/3 in Cinema ZED Vesalius.

Leuven Bierstad
Leuven is sinds mensenheugenis bekend als dé bier-
hoofdstad van het land. Jeroen Meus, Leuvenaar en 
bierkenner, gidst je doorheen de boeiende bierge-
schiedenis van Leuven, van de vroege middeleeu-
wen tot vandaag. Van de allereerste brouwerijen 
tot de uitbouw van Artois tot wereldmarktleider en 
de hedendaagse heropleving van het ambachtelijke 
bierbrouwen. Niet alleen de brouwerijen komen aan 
bod, maar ook de belangrijke rol van de universiteit 
(zowel de bierprofessoren als de studenten) en van 
de lokale folklore: het caféleven, de bierfeesten, de 
verkiezing van de bierkoning; het is allemaal onlos-
makelijk 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 his-
torisch beeldmateriaal. Er werden prenten, schilde-
rijen, foto’s, films, video’s en allerhande documenten 
gebruikt uit grote professionele archieven, zoals bij-
voorbeeld die van VRT en Stadsarchief Leuven, maar 
ook uit heel wat private archieven. Heel wat beeldma-
teriaal werd voor de gelegenheid opnieuw ingescand 
aan hoge resolutie.

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

Vertoningen: 19/12 
in Cinema ZED Vesalius.

EN
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A Letter from Yene
Het kuststadje Yene in Senegal was van oudsher een bad-
plaats met veel vissers en boeren. De prauwen van de 
lokale vissers zijn de laatste jaren vervangen door gemo-
toriseerde boten die met hun netten de zeebodem ver-
nietigen. De vrouwen van de vroegere vissers verkopen 
nu kiezelstenen, zand en schelpen en dragen zo, ironisch 
genoeg, bij tot de kusterosie.

Filmmaker Manthia Diawara ging in gesprek met de lokale 
gemeenschap van Yene en onderzoekt hoe hun leven 
bijdraagt   aan de ondermijning van hun omgeving, die te 
kampen heeft met erosie en met verstedelijking. 

2022, duur: 0:50, Macau
Mali, Portugal, Senegal, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Manthia Diawara, dialogen: Engels 

Vertoningen: 13/12 
in Cinema ZED Vesalius.

D O C  A F R I C A

Football in No Man’s Land
Ploegsteert, december 1914. Britse en Duitse soldaten aan het front krijgen het 
zwaar te verduren. Maar op kerstdag zwijgen de wapens. En dan gebeurt er iets 
onvoorstelbaar: de gezworen vijanden beginnen samen te voetballen. Het is 
vrede voor één dag. De Britse kolonel Jim Carter en de Duitse soldaat Hermann 
Adler getuigen over deze bijzondere dag en nodigen zes mensen uit die in hun 
vaderland ook een verschrikkelijke oorlog hebben meegemaakt. Telkens worden 
twee personen die aan tegenovergestelde zijden stonden van een bloederig con-
flict uitgenodigd voor een voetbalmatch en een open gesprek over ‘hun’ oorlog.

De Leuvense filmmakers van Football in No Man’s Land reiken het bijzondere 
verhaal van kerstdag 1914 aan om een brug te maken tussen mensen die al heel hun 
leven geleerd hebben om elkaar te haten. Zo zijn er Graham en Malachy. Vandaag 
zijn het zeventigers, maar tijdens hun jeugdjaren leefden ze middenin ‘The Trou-
bles’ in Noord-Ierland toen bomaanslagen een dagelijks fenomeen waren. Marie 
en Jean Marie uit Rwanda getuigen over de genocide en de nasleep ervan in de 
jaren ’90. Marie is Hutu, Jean Marie Tutsi. Tot slot zijn er Natasa en Driton. Natasa is 
Servische, Driton Albanees. Beiden groeiden ze op 
in Kosovo midden in de oorlog. Al is het water tussen 
de twee nog zeer diep, toch zetten ze hun hart open 
om te luisteren naar elkaars verhalen.  

2022, duur: 0:50, België, regie: Thomas 
Goossens, Pieter Van Walleghem & Pieter-Jan 
Segers, dialogen: Albanees, Duits, Frans, 
Nederlands

Vertoningen: 28/12 in aanwezigheid van cast en 
crew in Cinema ZED Vesalius.
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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.

Een fi lm van NIC BALTHAZAR

PLEITEN VOOR DE PLANEET DALTON
D I S T R I B U T I O N
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Kortfilmfestival 2022
2 - 10 december
Naar goede gewoonte is Leuven begin december het podium voor Belgiës grootste 
kortfilmfestival: Kortfilmfestival Leuven. Een filmfeest dat inzoomt op korte films die qua rijkdom 
in genres en talent niet moeten onderdoen voor langspelers. En vooral een ontdekkingsreis 
langsheen het talent van zowel nationale als internationale filmmakers. Alle zorgvuldig gekozen 
kortfilms strijden in de verschillende competities voor de prijs van Beste Kortfilm, bekroond 
door de jury en het publiek.

Vlaamse Competitie: 
fictie, docu én animatie

Het valt niet te ontkennen dat de vaderlandse film in uitste-
kende vorm verkeert: vier films in Cannes en een veelvoud 
aan releases dit jaar in de bioscoop. Benieuwd wat de 
nieuwe generatie van Vlaamse regisseurs in petto heeft? 
Kom het ontdekken in de Vlaamse competitie!

Europese Competitie
Ook buiten de landsgrenzen is Kortfilmfestival Leuven 
al jaren een belangrijke speler. Het festival bepaalt 
immers mee welke kortfilms op de longlist komen van 
de Oscars, de BAFTA’s én de European Film Awards, 
niet verwonderlijk dat het aantal inzendingen van films 
die willen meedingen elk jaar toeneemt. Dit jaar wordt 
de Europese Competitie voor het eerst uitgebreid met 
animatiefilms en documentaires. 

Save the date
Vrijdag 2/12: Openingsavond
Feestelijke opening van het festival met een 
Belgische première en drie wereldpremières.

Zondag 4/12: VAF Wildcards
Uitreiking van de felbegeerde VAF Wildcards.

Maandag 5/12: Sabam Avond
Een selectie van door Sabam gesteunde projecten.

Dinsdag 6/12: Canvas Avond
Canvas kiest zijn favorieten van het festival en stelt ze aan je voor.

Woensdag 7/12: Humo Award
Vertoning van door Humo gekozen films 
én verkiezing van de winnaar van de Humo Award.

Vrijdag 9/12: Kortfilm.be Avond
Een eigenzinnige selectie uit het volledige festivalprogramma.

Zaterdag 10/12: Slotavond en prijsuitreiking
Uitreiking van de Kortfilmfestival awards en feestje achteraf.
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Artist in Focus: 
Veerle Baetens
Veerle Baetens is bekend als de ijzersterke acteur in 
bekroonde films zoals The Broken Circle Breakdown en 
D’Ardennen. Daarnaast is ze al jaren actief als zanger, scena-
rist en regisseur. Ze schreef mee aan het scenario van de 
serie Tabula Rasa en Het Smelt, haar eerste langspeler die 
volgend jaar in de zalen komt. Op zondag 4 december 
ontdek je haar veelzijdigheid in een gevarieerd kortfilm-
programma en een uitgebreid nagesprek met Veerle zelf.

Oscar Shorts
Op het grootste filmfeest ter wereld wordt er jaarlijks ook 
een Oscar voor Beste Kortfilm uitgereikt. Vijf genomineer-
den bleven over van de longlist waar ook Kortfilmfestival 
Leuven een zegje in heeft. Het Oscar Shorts programma 
toont alle genomineerden, inclusief de winnaar. Geniet van 
de crème de la crème van het voorbije jaar en oordeel zelf 
of de juiste film het begeerde beeldje mee naar huis nam.

Big Names, Short Films
Het voorbije jaar kwamen bijzondere langspelers in de 
zalen: de zwarte satire Triangle of Sadness, de virtuoze 
thriller Decision to Leave, de onvergelijkbare rollercoaster 
Everything, Everywhere All at Once en het intens ontroe-
rende Cow. Stuk voor stuk films met een eigen signatuur van 
de regisseurs. Ontdek die eigen stem in vroegere kortfilms 
van Gouden Palm-winnaar Ruben Östlund, Cannes’ Beste 
Regisseur Park Chan-wook, Oscarwinnaar Andrea Arnold 
en creatief duo Dan Kwan en Daniel Scheinert.

AI: Artificial Intelligence 
De kortfilmwereld speelt vaak een pioniersrol in de toepas-
sing van nieuwe technologische ontwikkelingen. Kortfilm-
festival Leuven richt dit jaar zijn blik op Artificial Intelligence 
(AI) en stelde een uniek programma samen met films op 
het kruispunt tussen cinema en technologie: films over de 
impact van AI én films geschreven of uitgewerkt met behulp 
van AI. Kijk mee naar de verwonderlijke kruisbestuiving 
tussen Artificial Intelligence en menselijk kunstenaarschap. 
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Meer Kortfilmfestival Leuven!
Dit is slechts een greep uit het rijkelijk gevulde programma. Voor een 
overzicht van alle films en compilaties en alle praktische informatie, 
verwijzen we je graag door naar de brochure van het festival of de 
website www.kortfilmfestival.be.



26

Evelyn heeft heel wat kopzorgen. Ze runt samen met haar man een 
onsuccesvolle wasserette, probeert de rompslomp van haar belas-
tingen op orde te krijgen en tussendoor nog aandacht te hebben 
voor haar rebellerende dochter. Net wanneer het allemaal teveel 
wordt, ontdekt ze dat er een oneindig aantal parallelle universums 
zijn waarin ze telkens een ander leven heeft. Zo is ze ook een inter-
nationaal bekende filmster, een kungfu-meester, een chef-kok en 
zelfs de ultieme held die de wereld moet redden. 

2022, duur: 2:19, Verenigde Staten, regie: Dan Kwan, Daniel 
Scheinert, met: Michelle Yeoh, Stephanie 
Hsu, Key Huy Quan, e.a. dialogen: 
Chinees, Engels

Vertoning: 19/12 in Cinema ZED Vesalius.

Everything Every-
where All at OncePlay It Again 

Sam XL
Onze PIAS reeks is inmiddels een vast 
waarde: iedere maand herneemt ZED een 
aantal hoogvliegers van de vorige maand, 
voor wie tot zijn grote spijt de vertoningen 
gemist heeft. Is het je ook dan niet gelukt 
om deze films te komen bekijken? Of was 
de voorstelling te snel uitverkocht? Met 
PIAS XL krijg je een aller-, aller-, maar nu 
ook echt allerlaatste kans om het beste 
dat 2022 op filmvlak te bieden had op het 
grote scherm te bewonderen!

“An all-encompassing, therapeutic 
Asian American film for those who 
seek to heal from cinema.” 

L I T T L E  W H I T E  L I E S
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Hippe influencers Carl en Yaya worden uitgenodigd voor een reisje 
op een luxe cruise. Hun medereizigers zijn stuk voor stuk multimiljo-
nairs en rijke Russische oligarchen. Aan het hoofd van de bemanning 
die voor de gasten zorgt, staat de kapitein, een stevige drinker en 
overtuigd Marxist. Wanneer een storm toeslaat, nemen de gebeur-
tenissen een onverwachte wending en wordt de hiërarchie helemaal 
op zijn kop gezet. 

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

Vertoning: 22/12, 
29/12 in Cinema ZED Vesalius.

Triangle 
of Sadness

Tienermeisje Lokita en de jongere Tori zijn alleen van Afrika naar België 
gereisd. Ze zijn geen familie, maar de harde realiteit van het vluchte-
lingleven heeft hun samengebracht. Ze willen elkaar niet meer kwijt 
en proberen een leven op te bouwen als broer en zus. Maar een ver-
blijfsvergunning 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: 1:27, België, regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne, met: Pablo Schils, Joely Mbundu, 
Alban Ukaj, Tijmen Govaerts, Charlotte De 
Bruyne, Nadège Ouedraogo, Marc Zinga e.a. 
dialogen: Frans 

Vertoningen: 22/12, 23/12, 
29/12 in Cinema ZED Vesalius.

Tori et Lokita
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The Trial Mulholland Drive
Josef K., een onbeduidende klerk wordt op een ochtend gearresteerd. 
Hij heeft niets misdaan en de agenten zeggen niet door welke autoriteit 
ze gestuurd zijn of waarom hij wordt aangehouden. Het proces wordt 
een lijdensweg die zich afspeelt in een labyrint van kille flatgebouwen, 
claustrofobische kantoorruimtes en eindeloze gangen van het gerecht. 
Terwijl, buiten zijn weten of controle om, zijn proces langzaam verder rolt, 
is K. wanhopig op zoek naar iemand die hem kan helpen om te begrijpen 
waarvan hij beschuldigd is, en om zijn zaak te winnen.  

De carrière van Orson Welles, die geschiedenis schreef met Citizen Kane, is 
op zijn minst grillig te noemen, maar hij slaagde erin de meest onmogelijke 
projecten te verfilmen. Deze bewerking van Franz Kafka’s Het Proces is er daar 
één van en volgens Welles zelf zijn beste film. Hij maakt vindingrijk gebruik van 
architectuur, zoals het toen nog leegstaande Gare d’Orsay in Parijs, om een 
bevreemdend niemandsland te scheppen. Surrealistische decors, harde ver-
lichting en extreme perspectieven maken duidelijk hoe Josef K. in zijn proces 
als een nietig personage verloren loopt in de laby-
rintische gangen en kamers van de rechtsstaat. 

1962, duur: 1:56, Frankrijk, regie: Orson 
Welles, met: Anthony Perkins, Jeanne 
Moreau, Romy Schneider, Orson Welles, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 26/12, 
30/12 in Cinema ZED Vesalius.

Na een ongeval op de bochtige Mulholland Drive ontsnapt 
een jonge vrouw ternauwernood aan de dood. Ze slaat op de 
vlucht met een tas vol geld, maar zonder haar geheugen. Ze 
komt terecht bij een beginnende actrice, de blonde Betty, die 
afgezakt is naar Hollywood om er roem en fortuin te vergaren. 
Samen gaan ze op zoek naar de identiteit van de vrouw.

Het verhaal achter Mulholland Drive is inmiddels welbekend: de 
film begon ooit als een tweede Twin Peaks, maar werd afgekeurd 
door ABC, belandde terug op de operatietafel met als resultaat de 
fel bewierookte ‘meest ultieme David Lynch’: compleet met iden-
titeitsverwisseling, de dwerg in de donkerrode kamer, allerhande 
bizarre personages, hilarische dialogen en vooral veel mysterie. 
Dit alles meesterlijk in beeld gebracht en ondergedompeld in de 
dromerige muziek van Badalamenti. Dankzij een gloednieuwe 
4K-restauratie is deze cultklassieker terug in alle glorie te bewon-
deren op het grote scherm.

2001, duur: 2:25, Verenigde Staten, 
regie: David Lynch, met: Naomi 
Watts, Laura Harring, Ann Miller, Justin 
Theroux e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 26/12, 
29/12 met inleiding op 29/12 door Koen 
Monserez, 2/1 in Cinema ZED Vesalius.

Filmklassiekers

(New) Classics Restored
De laatste jaren worden steeds meer films digitaal gerestaureerd in 
uitstekende kwaliteit. Zowel echte zwart-wit klassiekers als topfilms van rond 
de eeuwwisseling worden digitaal opgepoetst en heruitgebracht in ultrahoge 
4K-resolutie. De ultieme gelegenheid om deze films te (her)bekijken in de beste 
omstandigheden van je favoriete filmzaal.
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Fargo

The One Marathon 
to Rule Them All 

Jerry is autoverkoper in een klein stadje in Minnesota, heeft 
geldzorgen en laat voortdurend over zich heen lopen, vooral 
door zijn steenrijke schoonvader. Maar hij heeft een plan: hij 
laat zijn vrouw ontvoeren door twee criminelen, zij eisen 1 
miljoen dollar losgeld van zijn schoonvader en zijn vrouw 
komt netjes terug thuis. Maar al gauw stapelen de lijken zich 
op, worden de criminelen hebberig en blijkt de schoonvader 
bezorgder om zijn geld dan om zijn dochter. En dan is er nog 
de hoogzwangere agente Marge Gunderson die op onder-
zoek uit gaat.

Voor hun zesde film keerden de gebroeders Coen terug naar 
hun geboortestreek Minnesota. Een zogezegd door waar-
gebeurde feiten gebaseerd misdaadverhaal vol excentrieke 
figuren, weidse landschappen en pijnlijk lachwekkende situa-
ties. Typisch de gebroeders Coen én de ideale mix voor een 
filmklassieker van groot formaat. De film won destijds de Prijs 
voor Beste Regie in Cannes, een Oscar voor het beste originele 
scenario en voor beste Actrice.

1996, duur: 1:38, Verenigde Staten, regie: Joel Coen, 
Ethan Coen, met: William H. Macy, Frances McDormand, 
Steve Buscemi, Peter Stormare e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 12/12, 
14/12 in Cinema ZED Vesalius.

“The world is changed...” Zo begint Peter Jacksons adaptatie van The Lord 
of the Rings. En een dikke twintig jaar geleden veranderde de filmwereld 
inderdaad. The Fellowhip of the Ring zorgde er in 2001 voor dat het fan-
tasy-genre nooit meer hetzelfde zou zijn. 

Om deze heuglijke twintigste verjaardag te vieren, organiseerde ZED in 2021 een 
feestelijke marathon. Maar de wereld was opnieuw veranderd en helaas gooide 
een zeker virus roet in het eten. Gelukkig is uitstel geen afstel en kan je een jaar later 
alsnog genieten van de drie films zoals ze gezien moeten worden: op het grote 
scherm én met meer dan twee uur extra beeldmateriaal.

Vertoning: 27/12 in Cinema ZED Vesalius.

€4 met ZED-
studentenkaart

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.
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Filmanjaro

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

Pingu Ernest en Celestine 2 Moonbound

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 originele serie liep van 
1990 tot 2000, gevolgd door een vernieuwde 
serie die liep van 2003 tot 2006. De series 
werden een internationaal succes, mede door de 
geïmproviseerde pinguïntaal die ervoor zorgde 
dat de kortfilmpjes wereldwijd toegankelijk 
waren voor kinderen. Op en top nostalgie voor 
de ouders en op en top plezier voor jong én oud!

Deze Pingu-vertoning is een compilatie van 8 
leuke verhaaltjes.

2022, duur: 0:40, Verenigd Koninkrijk, 
Zwitserland, regie: Nick Herbert, 
dialogen: Geen

Vertoningen: 
18/12, 26/12, 29/12 
in Cinema ZED 
Vesalius.

De dikke vrienden Ernest en Celestine 
trekken samen naar het land van Ernest in de 
hoop er zijn kostbare viool te laten repareren. 
Tot hun verbazing ontdekken ze dat muziek er 
al enkele jaren verboden is. Voor onze twee 
helden is het ondenkbaar om zonder muziek 
te leven. Vergezeld door handlangers, waar-
onder een mysterieuze gemaskerde burger-
wacht, zullen Ernest en Celestine proberen 
dit onrecht te herstellen om zo weer vreugde 
en muziek in het berenland te brengen.

Voor de tweede keer mogen we een avontuur 
van het onafscheidelijke duo volgen. Deze 
tweedimensionale cartoon is geïnspireerd op 
de gelijknamige kinderboekenserie die van 
1981 tot 2000 werd uitgegeven door de Bel-
gische auteur en illustrator Gabrielle Vincent.

2022, duur: 1:19, België, Frankrijk, Luxemburg, 
regie: Jean-
Christophe Roger 
& Julien Chheng, 
dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 
14/12, 24/12, 27/12, 
28/12, 31/12, 1/1, 
3/1 in Cinema ZED 
Vesalius.

Wanneer Peter op een magische reis gaat 
om zijn zusje Anne te redden, moet hij naar 
mysterieus gebied reizen: de maan! Anne 
werd hierheen ontvoerd toen ze de meikever 
Meneer Zoemerman probeerde te helpen 
bij het zoeken naar zijn vrouw. Peter en zijn 
vriendjes doen mee aan een wilde race langs 
de Melkweg tegen de vijf natuurgeesten. Zal 
het lukken Anne te bevrijden voordat de zon 
weer opkomt?

Deze tedere animatiefilm is gebaseerd op het 
welbekende Duitse sprookje Peterchens Mond-
fahrt van 1915. De film geeft een instant Peter 
Pan-gevoel, maar deze keer reizen de kinderen 
af naar de maan in plaats van Nooitgedachtland. 
Een gezellige film voor het hele gezin!

2022, duur: 1:25, Duitsland, regie: Ali 
Samadi Ahadi, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
11/12, 14/12, 26/12, 
29/12, 1/1 in Cinema 
ZED Vesalius.

Vanaf 2 jaar Vanaf 4 jaar Vanaf 6 jaar
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Icarus Strange World A Christmas Tale

Het leven van Icarus, zoon van de beroemde 
uitvinder Daedalus, staat helemaal op z’n 
kop wanneer hij op een dag een mysterieuze 
jongen met een stierenkop ontdekt, die verbor-
gen leeft in het koninklijk paleis. Een geheime 
vriendschap verbindt de twee jongens. Tot 
koning Minos het “monster” opsluit in het laby-
rint dat door Daedalus werd gebouwd. Zo ver-
liest Icarus zijn enige vriend en ook het vertrou-
wen in zijn vader. Wanneer prins Theseus op 
Kreta aankomt om de Minotaurus te doden, is 
Icarus tot alles bereid om zijn vriend te redden.

Een wervelend avontuur over de bijzondere 
vriendschap tussen de Minotaurus en Icarus, 
de jongen die te dicht bij de zon vloog. Vrij 
geïnspireerd op twee van de meest meesle-
pende Griekse mythes.

2022, duur: 1:12, België, Frankrijk, Luxemburg, 
regie: Carlo 
Vogele, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 
28/12, 2/1, 3/1 
in Cinema ZED 
Vesalius.

Ga mee op reis door een mysterieus land-
schap waar gevaar op de loer ligt. De legen-
darische Clades, een familie van ontdek-
kingsreizigers, dreigt hun laatste en veruit 
belangrijkste missie te doen mislukken door 
hun meningsverschillen.

Strange World is de nieuwste Walt Disneyfilm, 
van de makers van Frozen en Encanto. De film is 
geregisseerd door Don Hall (Big Hero 6, Raya 
and the Last Dragon) en Qui Nguyen (Raya and 
the Last Dragon). Een prachtige animatiefilm 
van de beste animatiemakers van de wereld, 
een must-see op het grote scherm!

2022, duur: 1:30, Verenigde Staten, regie: 
Don Hall, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 21/12, 30/12, 31/12, 2/1 
in Cinema ZED Vesalius.

De veertienjarige Karl-Bertil is voorbestemd 
om zijn vader op te volgen als van een succes-
vol warenhuis. Maar wanneer hij Vera en haar 
zusje leert kennen, twee meisjes die in een 
weeshuis wonen, besluit hij tijdens zijn werk-
uren bij de post kerstgeschenkjes te stelen 
van welgestelde gezinnen om uit te delen aan 
arme kinderen in Stockholm. 

Het populaire verhaal Sagan om Karl-Bertil Jons-
sons julafton uit 1964 van de Zweedse schrijver 
Tage Danielsson ligt aan de basis voor deze 
film. In 1975 verscheen ook al de animatiefilm 
van Per Åhlin die in Zweden dezelfde reputatie 
kent als The Sound of Music bij ons: ieder jaar op 
kerstavond kruipt iedereen voor de buis voor de 
Robin Hood-achtige held. Een hedendaagse 
update van dit Zweeds nationaal erfgoed.

2022, duur: 1:40, regie: Hannes Holm, 
dialogen: 
Zweeds

Vertoningen: 
21/12, 25/12, 27/12 
in Cinema ZED 
Vesalius. 

Vanaf 8 jaar Vanaf 6 jaar Vanaf 8 jaar
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Up
Carl verkocht vroeger ballonnen, maar is nu al een tijdje op pensioen. Nu zijn lieve vrouw is gestorven zit 
hij helemaal alleen thuis in zijn huisje. Hij heeft al heel zijn leven gedroomd om de wereld te ontdekken en 
bedenkt een geniaal plan: met duizenden ballonnen stijgt zijn huisje de lucht in. Padvinder Russel gaat per 
ongeluk mee op een reis vol verrassingen en onverwachte ontmoetingen.

Zoals gebruikelijk is voor Pixar: een prachtig staaltje animatie en een ronduit hartverwarmende film. Regisseur 
Pete Docter (Monsters, Inc., Inside Out) putte voor het verhaal zelfs inspiratie uit de klassieker aller klassie-
kers Casablanca. Met als resultaat avontuurlijk, teder en tijdloos verhaal over loslaten en (leven na) verlies.

2009, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: Pete Docter, Bob Peterson, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 17/12, 18/12 in Cinema ZED Vesalius.

Benieuwd naar de podcast Disney Klassiekers? 
Luister nu al naar de aflevering over Up. 

32

Vanaf 5 jaar

Pixar special
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 verzekerd voor jong en 
oud! Deze maand aan de beurt: Up.
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DALTON
D I S T R I B U T I O N

PANIEK IN HET DORP: DE GROTE VAKANTIE (STÉPHANE AUBIER, VINCENT PATAR): 
 PRODUCTIE PANIQUE SPRL, AUTOUR DE MINUIT, SCOPE PICTURES, BEAST ANIMATION 

KAYAK (ANTOINE ROSSI, AUGUSTE LEFORT, FLORE DECHORGNAT, SOLÈNE BOSSEBOEUF, TIPHAINE KLEIN) 

HEATWAVE (FOKION XENOS)

O28 (MEYRAN FABIEN) 

BELLY FLOP (JEREMY COLLINS, KELLY DILLON)

VRO L IJKE  V AKAN T IE
 EN  ANDER E VERH A LEN
VRO L IJKE  V AKAN T IE
 EN  ANDER E VERH A LEN

P R O G R A M M A  D E C E M 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 4 december
14u30 Sinterklaas en Koning Kabberdas
16u30 Good Luck to You, Leo Grande

Maandag 5 december 
20u White Noise 

Dinsdag 6 december
20u Close   

Vrijdag 9 december
20u Sirens  

Zaterdag 10 december
17u Ascension
20u Holy Spider  

Zondag 11 december
17u Eyimofe
20u Nomadland   

Maandag 12 december
20u L’empire du silence

Dinsdag 13 december
20u 2040   

Woensdag 14 december
20u Alcarras   

Donderdag 15 december
20u For the Sake of Peace   

Vrijdag 16 december
20u Souad 

Zondag 18 december
16u30  De acht bergen

Maandag 19 december
20u Corsage

Dinsdag 20 december
20u A Parked Life

Zondag 25 december
14u30 Ernest en Celestine 2
16u30 Nelly & Nadine  

Maandag 26 december
20u De acht bergen  

Dinsdag 27 december
20u Living

= ciné solidair

Vrolijke vakantie 
en andere verhalen
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 hen op ideeën brengt. Ze 
besluiten een boot te bouwen en op avontuur te gaan. 
Maar natuurlijk gaat niet alles zoals verwacht. De eerste 
bouwpoging is een ramp. Gelukkig kunnen ze de hulp 
van hun dierenvrienden inschakelen. 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier en Vincent 
Patar startte in 2001 met de hilarische stop-motion anima-
tiereeks Panique au Village waarin 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 drie kortfilms.

2022, duur: 1:12, België, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, 
regie: Verschillende regisseurs, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 17/12, 24/12, 30/12 in Cinema ZED Vesalius.

Vanaf 7 jaar
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Met in- of uitleiding

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

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Zo 11 december

10u30  Palmares Kortfilmfestival
11u00 Palmares Kortfilmfestival
14u30  White Noise
15u00  Moonbound
17u00  Good Luck to You, ...
17u15  Cow
19u30  White Noise
19u45  Close
21u30  Bones and All
22u00  Broker

Ma 12 december

14u30  Boy from Heaven
15u00  Good Luck to You, ...
17u00  Broker
17u15  Zillion
19u30  Fargo 
20u00  Bones and All
21u45  White Noise
22u30  Good Luck to You, ...

Di 13 december

14u30  Broker
15u00  Bones and All
17u00  Pinocchio
17u30  Close
19u30  DocAfrika: A Letter from Yene
19u45  Sneak Preview
21u00  Broker
22u00  Zillion

Wo 14 december

14u30  Moonbound
15u00  Ernest & Celestine 2
17u00  Tokyo Story
17u30  Fargo 
19u30  De acht bergen  
19u45  De acht bergen  
22u30  Close
22u30  Pinocchio

Do 15 december

14u30  De acht bergen
14u45  Pinocchio
17u00  White Noise
17u15  Bones and All
19u45  Zillion
20u00  Saint Omer
22u30  Good Luck to You, ...
22u30  Broker

Vr 16 december

14u15  Broker
14u30  Onze Natuur, De Film
16u45  Wheel of Fortune ...
17u15  De acht bergen
19u15  White Noise
20u00  A Glimpse into ...  
22u00  Zillion
22u00  Pinocchio

Za 17 december

14u30  Vrolijke vakantie en ...
14u30  Bones and All
17u00  Saint Omer
17u15  De acht bergen
19u30  Up  
20u00  Benshi: Not So Silent  
21u45  White Noise
22u15  Good Luck to You, ...

Zo 18 december

10u30  De acht bergen
11u00  Pingu
14u30  Close
15u00  Up  
17u00  De acht bergen
17u15  Pinocchio
19u30  Broker
19u45  Good Luck to You, ...
21u45  Bones and All
22u00  Boy from Heaven

Ma 19 december

14u30  White Noise
14u45  Close
16u45  Zillion
17u15  Broker
19u45  Cow
20u00  Leuven Bierstad
21u45  Everything Everywhere ...
21u45  White Noise

Di 20 december

14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  Cow
17u00  White Noise
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  Close
20u00  A Parked Life  
21u30  De acht bergen
22u00  Saint Omer

Wo 21 december

14u30  A Christmas Tale
15u00  Strange World
17u00  Saint Omer
17u00  Zillion
19u30  Corsage
19u45  De acht bergen
21u45  Broker
22u30  Close

Do 22 december

14u45  White Noise
15u00  Close
17u00  De acht bergen
17u30  A Parked Life
19u30  White Noise
19u45  Triangle of Sadness
22u15  Corsage
22u30  Tori et Lokita

20u30  ZED in de aula: 
 Everything Everywhere ...  

Vr 23 december

14u30  De acht bergen
14u45  Saint Omer
17u15  Cow
17u30  Close
19u30  Broker
19u45  Tori et Lokita
21u30  De acht bergen
22u00  White Noise

Za 24 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  Close
14u30  De acht bergen
15u00  Vrolijke vakantie en ...
17u00  Corsage
17u30  Onze Natuur, De Film

Zo 25 december

14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  A Christmas Tale
17u00  Close
17u15  Nelly & Nadine
19u00  De acht bergen
19u15  Corsage
21u30  White Noise
21u45  Zillion

Ma 26 december

10u30  Moonbound
11u00  Corsage
14u30  Pingu
14u30  Mulholland Drive
15u30  A Parked Life
17u00  Broker
17u15  De acht bergen
19u30  The Trial 
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Tokyo Story
22u00  Saint Omer

Di 27 december

10u00  The Lord of the Rings: 
 The Fellowship of the Ring
11u00  A Christmas Tale
14u45  The Lord of the Rings: 
 The Two Towers
15u00  Ernest & Celestine 2
16u45  White Noise
19u30  Saint Omer
19u45  The Lord of the Rings: 
 The Return of the King
22u00  Wheel of Fortune ...

Wo 28 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  Living
14u30  Icarus 
15u00  Cow
17u00  Falcon Lake
17u30  Close
19u30  Living
20u00  Football in No Man’s Land  
21u30  De acht bergen
22u00  Corsage

Do 29 december

10u30  Close
11u00  Pingu
14u30  Corsage
15u00  Moonbound
17u00  Saint Omer
17u00  Triangle of Sadness
19u30  Falcon Lake
19u45  Tori et Lokita
21u30  A Parked Life
21u30  Mulholland Drive  

Vr  30 december

10u30  Strange World
11u00  Saint Omer
14u30  Vrolijke vakantie en ...
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  The Trial 
17u30  Close
19u30  De acht bergen
19u45  Falcon Lake
21u45  Corsage
22u15  Living

Za 31 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  De acht bergen
14u30  Strange World
15u00  Nelly & Nadine
17u00  Living
17u30  Falcon Lake

Zo 1 januari

14u30  Moonbound
15u00  Ernest & Celestine 2
17u00  Onze Natuur, De Film
17u30  A Parked Life
19u00  Living
19u30  Corsage
21u00  De acht bergen
21u45  Falcon Lake

Ma 2 januari

10u30  Icarus
11u00  Falcon Lake
14u30  Strange World
14u45  Saint Omer
17u00  De acht bergen
17u15  Corsage
19u30  Saint Omer
19u45  Mulholland Drive
22u00  Falcon Lake
22u30  Living

Di 3 januari

10u30  De acht bergen
11u00  Ernest & Celestine 2
14u30  Falcon Lake
15u00  Icarus
17u00  Corsage
17u30  Living
19u30  De acht bergen
19u45  Nelly & Nadine
21u45  Saint Omer
22u15  Close

2—10 dec 2022
www.kortfilmfestival.be
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Zo 11 december

10u30  Palmares Kortfilmfestival
11u00 Palmares Kortfilmfestival
14u30  White Noise
15u00  Moonbound
17u00  Good Luck to You, ...
17u15  Cow
19u30  White Noise
19u45  Close
21u30  Bones and All
22u00  Broker

Ma 12 december

14u30  Boy from Heaven
15u00  Good Luck to You, ...
17u00  Broker
17u15  Zillion
19u30  Fargo 
20u00  Bones and All
21u45  White Noise
22u30  Good Luck to You, ...

Di 13 december

14u30  Broker
15u00  Bones and All
17u00  Pinocchio
17u30  Close
19u30  DocAfrika: A Letter from Yene
19u45  Sneak Preview
21u00  Broker
22u00  Zillion

Wo 14 december

14u30  Moonbound
15u00  Ernest & Celestine 2
17u00  Tokyo Story
17u30  Fargo 
19u30  De acht bergen  
19u45  De acht bergen  
22u30  Close
22u30  Pinocchio

Do 15 december

14u30  De acht bergen
14u45  Pinocchio
17u00  White Noise
17u15  Bones and All
19u45  Zillion
20u00  Saint Omer
22u30  Good Luck to You, ...
22u30  Broker

Vr 16 december

14u15  Broker
14u30  Onze Natuur, De Film
16u45  Wheel of Fortune ...
17u15  De acht bergen
19u15  White Noise
20u00  A Glimpse into ...  
22u00  Zillion
22u00  Pinocchio

Za 17 december

14u30  Vrolijke vakantie en ...
14u30  Bones and All
17u00  Saint Omer
17u15  De acht bergen
19u30  Up  
20u00  Benshi: Not So Silent  
21u45  White Noise
22u15  Good Luck to You, ...

Zo 18 december

10u30  De acht bergen
11u00  Pingu
14u30  Close
15u00  Up  
17u00  De acht bergen
17u15  Pinocchio
19u30  Broker
19u45  Good Luck to You, ...
21u45  Bones and All
22u00  Boy from Heaven

Ma 19 december

14u30  White Noise
14u45  Close
16u45  Zillion
17u15  Broker
19u45  Cow
20u00  Leuven Bierstad
21u45  Everything Everywhere ...
21u45  White Noise

Di 20 december

14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  Cow
17u00  White Noise
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  Close
20u00  A Parked Life  
21u30  De acht bergen
22u00  Saint Omer

Wo 21 december

14u30  A Christmas Tale
15u00  Strange World
17u00  Saint Omer
17u00  Zillion
19u30  Corsage
19u45  De acht bergen
21u45  Broker
22u30  Close

Do 22 december

14u45  White Noise
15u00  Close
17u00  De acht bergen
17u30  A Parked Life
19u30  White Noise
19u45  Triangle of Sadness
22u15  Corsage
22u30  Tori et Lokita

20u30  ZED in de aula: 
 Everything Everywhere ...  

Vr 23 december

14u30  De acht bergen
14u45  Saint Omer
17u15  Cow
17u30  Close
19u30  Broker
19u45  Tori et Lokita
21u30  De acht bergen
22u00  White Noise

Za 24 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  Close
14u30  De acht bergen
15u00  Vrolijke vakantie en ...
17u00  Corsage
17u30  Onze Natuur, De Film

Zo 25 december

14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  A Christmas Tale
17u00  Close
17u15  Nelly & Nadine
19u00  De acht bergen
19u15  Corsage
21u30  White Noise
21u45  Zillion

Ma 26 december

10u30  Moonbound
11u00  Corsage
14u30  Pingu
14u30  Mulholland Drive
15u30  A Parked Life
17u00  Broker
17u15  De acht bergen
19u30  The Trial 
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Tokyo Story
22u00  Saint Omer

Di 27 december

10u00  The Lord of the Rings: 
 The Fellowship of the Ring
11u00  A Christmas Tale
14u45  The Lord of the Rings: 
 The Two Towers
15u00  Ernest & Celestine 2
16u45  White Noise
19u30  Saint Omer
19u45  The Lord of the Rings: 
 The Return of the King
22u00  Wheel of Fortune ...

Wo 28 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  Living
14u30  Icarus 
15u00  Cow
17u00  Falcon Lake
17u30  Close
19u30  Living
20u00  Football in No Man’s Land  
21u30  De acht bergen
22u00  Corsage

Do 29 december

10u30  Close
11u00  Pingu
14u30  Corsage
15u00  Moonbound
17u00  Saint Omer
17u00  Triangle of Sadness
19u30  Falcon Lake
19u45  Tori et Lokita
21u30  A Parked Life
21u30  Mulholland Drive  

Vr  30 december

10u30  Strange World
11u00  Saint Omer
14u30  Vrolijke vakantie en ...
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  The Trial 
17u30  Close
19u30  De acht bergen
19u45  Falcon Lake
21u45  Corsage
22u15  Living

Za 31 december

10u30  Ernest & Celestine 2
11u00  De acht bergen
14u30  Strange World
15u00  Nelly & Nadine
17u00  Living
17u30  Falcon Lake

Zo 1 januari

14u30  Moonbound
15u00  Ernest & Celestine 2
17u00  Onze Natuur, De Film
17u30  A Parked Life
19u00  Living
19u30  Corsage
21u00  De acht bergen
21u45  Falcon Lake

Ma 2 januari

10u30  Icarus
11u00  Falcon Lake
14u30  Strange World
14u45  Saint Omer
17u00  De acht bergen
17u15  Corsage
19u30  Saint Omer
19u45  Mulholland Drive
22u00  Falcon Lake
22u30  Living

Di 3 januari

10u30  De acht bergen
11u00  Ernest & Celestine 2
14u30  Falcon Lake
15u00  Icarus
17u00  Corsage
17u30  Living
19u30  De acht bergen
19u45  Nelly & Nadine
21u45  Saint Omer
22u15  Close



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 

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

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

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

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

2. Cinema ZED-STUK 

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

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart  | 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


