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Recente 
releases

Tár
Lydia Tár is een grensverleggende dirigente op het hoogtepunt van haar carrière. Ze staat aan het hoofd van 
een vermaard internationaal orkest en is een ware beroemdheid in de wereld van de klassieke muziek. Ze is 
druk bezig met de langverwachte live-uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie en met haar boekpresentatie 
die eraan komt. Maar er komen barsten in de hoogstaande perfectie waarvoor ze staat. 

Cate Blanchetts vertolking is zo indrukwekkend dat er niet alleen al gefluisterd wordt over een Oscar, maar dat 
veel kijkers overtuigd raken dat Tàr een biopic is over een bestaand persoon. Dat dit niet zo is, doet niets af aan 
de kracht van de film die een intense inkijk geeft in de impact van de macht die iemand automatisch krijgt bij 
grote roem en verering. Het verhaal wordt niet louter chronologisch, maar elliptisch verteld, wat het - net als de 
realiteit - complexer en beklemmender maakt. Een erg hedendaagse film over wat er kan mislopen wanneer een 
culturele reus te ver gaat en over de vraag of we onderscheid kunnen (of moeten) maken tussen het privéleven 
en de fouten van een kunstenaar enerzijds en zijn kunst anderzijds. 

2022, duur: 2:38, Verenigde Staten, regie: Todd Field, met: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1 in ZED Vesalius.
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“One of the boldest 
and most exciting new 
American movies in years.” 

I N D I E W I R E
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L’immensità
Rome, 1970. De Spaanse Clara en haar gezin zijn net verhuisd naar een nieuw appartement, maar haar huwelijk met haar 
ontrouwe echtgenoot Felice is op sterven na dood. Gelukkig vindt de pittige en onconventionele Clara houvast in de sterke 
band met haar drie kinderen, vooral met haar oudste Adri.  Adri is als meisje geboren in het verkeerde lichaam en Clara heeft 
- in tegenstelling tot vader Felice- alle begrip voor Adri’s transformatie. 

De Italiaanse regisseur Emanuele Crialese viel 20 jaar geleden al in de prijzen op het Filmfestival van Cannes 
met Respiro en tien jaar geleden met Terraferma op het Filmfestival van Venetië. Op dat festival maakte hij dit 
jaar bekend dat hij transgender man is. L’immensità is dus zijn meest persoonlijke film, die ook sterk aantoont 
dat lang voor het hedendaagse bewustzijn rond gender, mensen al worstelden met wie ze waren. Een visueel 
sterke film, even pittig, veelzijdig en soms wat grillig als personage Clara - subliem gespeeld door de immer 
charismatische Penélope Cruz.

2022, duur: 1:37, Italië, regie: Emanuele Crialese, 
met: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, e.a. dialogen: Italiaans, Spaans

Vertoningen: 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 
20/1, 21/1, 24/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1 in ZED Vesalius.

“Penélope Cruz in a thrillingly old-
fashioned performance of Sophia 
Loren-like vivacity and poise” 

T H E  T E L E G R A P H



The Banshees 
of Inisherin
1923, het fictieve eiland Inisherin aan de westkust van Ierland. De goedmoe-
dige Pádraic is sinds mensenheugenis beste maatjes met de wat norse Colm. 
Tot Colm van de ene op de andere dag verklaart dat ze geen vrienden meer 
zijn en weigert nog met Pádraic te praten. Die begrijpt niets van deze drasti-
sche beslissing. Ook op de rest van de hechte eilandgemeenschap heeft deze 
vreemde actie een impact en zet een reeks gebeurtenissen in gang die hun 
verdere levens zullen bepalen.

Vijf jaar na het fantastische Three Billboards Outside Ebbing, Missouri brengt regisseur 
Martin McDonagh opnieuw een briljant verhaal over vriendschap, ambitie en eenzaam-
heid. Hij herenigt hiervoor de fantastische tandem Colin Farrel en Brendan Gleeson, die 
vijftien jaar geleden al samen schitterden in McDonaghs debuutfilm In Bruges. In deze bij-
zondere karakterstudie die zich afspeelt tegen het prachtige landschap van zijn thuisland 
Ierland, weet McDonagh een meesterlijk evenwicht te vinden tussen pikzwarte komedie 
en tragedie. Zowel Collin Farrel als Brendan Gleeson excelleren in The Banshees of Inis-
herin, een film die - ondanks zijn schijnbare eenvoud - boordevol emotie zit en prachtig 
ondersteund wordt door de muziek van Carter Burwell. 

2022, duur: 1:54, Ierland, Verenigd Koninkrijk,
 regie: Martin McDonagh, met: Colin Farrell, 
Barry Keoghan, Brendan Gleeson, Kerry Condon, 
Pat Shortt, Jon Kenny, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen:  4/1, 5/1, 6/1, 7/
1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 
14/1, 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 
21/1, 22/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 
29/1, 31/1 in ZED Vesalius.

Sneak report 
The Banshees of Inisherin
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 The Banshees of 
Inisherin. Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 45%
 Goed: 50%
 Matig: 3%
  Slecht: 2%
  Heel Slecht: 0%

Deze film is ongelofelijk moeilijk onder woorden 
te brengen. Fantastisch pijnlijk mooi!

Een beklijvende film die je aan het denken zet met 

een schilderachtig landschap als achtergrond.

I fecking loved it. Prachtige beelden, sterk 
geacteerd en zowel geestig als dramatisch . 

“L’enfer c’est les autres”, maar dan in Ierland. 
Een ode aan de waanzin. 

De volgende Sneak Preview gaat door op 
3/1 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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Babylon
Hollywood, jaren ‘20 van de vorige eeuw. Ondanks de drooglegging is ‘Tinseltown’ een bruisende 
stad die overloopt van overdaad en ambitie. Door de opkomst van de gesproken film worden sommige 
sterren groter dan ooit, terwijl andere op de achtergrond verdwijnen in het rijk van vergane glorie. Ver-
schillende personages zoeken hun weg in een veranderende stad doordrongen van glitter en roem, 
een wereld vol ploppende champagneflessen, illegale nachtclubs, aanstekelijke muziek, smokings en 
uitgesneden jurken. 

Na het succes van de hartveroverende musical La La Land werd de nieuwste film van regisseur Damien Cha-
zelle een van de meest geanticipeerde films ooit. De pittige trailer en de indrukwekkende ensemblecast 
(Brad Pitt, Margot Robbie, Toby Maguire!) doen de verwachtingen alleen maar groter worden. Maar onge-
twijfeld is niemand beter geplaatst dan Damien Chazelle om deze bedwelmende mix van muziek, dans en 
ambitieuze personages tot een verrassende en meeslepende cocktail te mixen. Bottoms up!

2022, duur: 3:08, Verenigde Staten, regie: Damien Chazelle, met: Brad Pitt, Margot Robbie, Jean 
Smart, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 18/1, 19/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 30/1 in ZED Vesalius.

“Babylon is what movie 
love really looks like.” 

SAN FR ANCISCO CHRONICLE
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Op 37-jarige leeftijd heeft Damien 
Chazelle een bondige, maar zeer 
indrukwekkende filmografie op 
zijn naam staan, net als een waslijst 
aan nominaties én een overvolle 
prijzenkast. Al van jongs af aan is 
hij mateloos gefascineerd door 
muziek. Een passie die ook steeds 
doorschemert in zijn films, wat 
zorgt voor een spectaculaire mix 
van opzwepende musical en het 
confronterende van de alledaagse 
realiteit. Met Babylon pakt hij het 
grootser aan dan ooit tevoren, met 
ongeziene flair en een absolute topcast 
is Chazelle helemaal terug voor een 
knaller die van het scherm spat. Tijd 
voor een overzicht van zijn carrière.

Damien Sayre Chazelle wordt geboren op 
19 januari 1985 in de Verenigde Staten. Als 
zoon van twee professoren groeit hij op in 
de universiteitsstad Princeton, New Jersey. 
Als tiener ontwikkelt hij niet alleen een 
liefde voor film, maar vindt hij ook de weg 
naar muziek. Zijn veeleisende muziekleraar 
Anthony Biancosino wakkert zijn ambitie aan 
om jazzdrummer te worden, maar hij twijfelt 
al snel aan zijn talent en besluit daarom aan 
Harvard film te gaan studeren. Tijdens zijn 
studies deelt hij een kamer met componist en 
televisiemaker Justin Hurwitz. De twee worden 
niet alleen goede vrienden, maar zullen later 
ook vaak samenwerken aan projecten zoals La 
La Land en nu ook Babylon. In zijn laatste jaar 
aan Harvard maakt Chazelle zijn debuutfilm 
Guy and Madeline on a Park Bench (2009) een 
sfeervolle zwart-wit musical kortfilm, waar zijn 
liefde voor het genre vanaf spat. De film mocht 
meteen in première gaan op het Tribeca Film 
Festival, een veelbelovend startschot. 

Samen met Justin Hurwitz verhuist hij naar Los 
Angeles waar hij als scenarist meewerkt aan 
films zoals The Last Exorcism Part II (2013) en 
het nagelbijtend spannende 10 Cloverfield 
Lane (2016). In de tussentijd sleutelt hij aan 
zijn eigen projecten, maar bij het schrijven 
van La La Land kampt hij met writer’s block 
en besluit hij het over een meer persoonlijke 
boeg te gooien. Geïnspireerd op zijn 

All About Eve. Het pijnlijke foutje waarbij 
de Oscar voor Beste Film niet naar La La 
Land, maar naar Moonlight ging is inmiddels 
berucht. Maar de film won wel zes Oscars in 
totaal, waaronder Beste Regisseur voor de 
op dat moment 32-jarige Damien Chazelle, 
waardoor hij tot op vandaag de jongste 
persoon ooit is die deze prijs in ontvangst 
mocht nemen. 

Voor Chazelles volgende project, First Man, 
een biopic over astronaut Neil Armstrong, 
werkt hij opnieuw samen met La La Land-
acteur Ryan Gosling. Chazelle kiest er hier 
resoluut voor om de kijker helemaal in het 
perspectief van Armstrong mee te nemen 
en maakt veelvuldig gebruik van close-ups 
om een claustrofobisch gevoel te creëren, 
alsof het publiek mee in de shuttle zit richting 
maan. First Man kon veel lof oogsten vanwege 
de filmpers, maar viel - in tegenstelling tot zijn 
andere films - amper in de prijzen. 

Voor Babylon trekt Chazelle opnieuw naar 
Hollywood, meer bepaald de periode in de 
jaren ‘20, tijdens de opmerkelijke transitie van 
stille naar geluidsfilms. Hij liet zich inspireren 
door ultieme klassiekers als Federico Fellini’s 
La Dolce Vita, Robert Altmans Nashville en 
The Godfather trilogie. Zelf beschrijft hij het 
verhaal als “een haatbrief aan Hollywood, 
maar een liefdesbrief aan film als kunstvorm.” 
Een minder romantisch beeld dus dan bij La La 
Land, maar wel een sensationele film, waarin 
Chazelles zijn talent voor spektakel volledig 
tot zijn recht komt. (IW) 

BIO

Damien Chazelle 

eigen ervaringen schrijft hij Whiplash. Een 
project dat aanvankelijk op bitter weinig 
interesse kon rekenen van producenten. 
Chazelle wil bewijzen dat dit verhaal niet 
enkel een coming-of-age film is, maar een 
blik in de psychologische tol die de drang 
naar perfectie en prestatiedruk met zich 
meebrengt. Hij besluit het verhaal als kortfilm 
te brengen. Ook hier is J.K. Simmons al te 
zien als veeleisende drumleraar, een rol die 
hem in de lange versie van de film een Oscar 
voor Beste Mannelijke Bijrol zou opleveren. 
Chazelle wint de juryprijs voor Beste Kortfilm 
op Sundance Film Festival in 2013, waardoor 
hij nu moeiteloos de middelen bij elkaar krijgt 
om Whiplash ook als langspeler te draaien. De 
film leverde in 2015 niet alleen J.K. Simmons 
een Oscar op, maar won ook de beeldjes voor 
Beste geluid en Beste montage. Chazelles 
kenmerkende regiestijl is in zijn debuut 
meteen voelbaar: hij filmt scènes en shots op 
een ritmische manier waardoor een muzikale 
sfeer opwekt, ook als er geen muziek te horen 
is. Ook zijn talent om een langzaam conflict te 
laten opborrelen en doen openbarsten in een 
emotionele climax komt hier al naar voren. 

Hoewel Whiplash Chazelles officiële 
doorbraak in de filmwereld was, was 
het zijn follow-up, La La Land (2016), die 
hem voorgoed op de kaart zette. In deze 
hommage aan Hollywood en klassieke 
musicalfilms, toont hij door minutieus 
uitgedachte choreografieën, opzwepende 
muziek en een levendig kleurenpalet, op 
magistrale wijze zijn kunnen als regisseur en 
zijn voorliefde voor het genre. De film mocht 
rekenen op een recordaantal van maar liefst 
veertien Oscarnominaties, waardoor hij in 
dezelfde grootorde belandt als Titanic en 

Filmografie

2009 Guy and Madeline 

 on a Park Bench

2013  Whiplash (kortfilm)

2014  Whiplash

2016  La La Land

2018 First Man

2020  The Stunt Double (kortfilm)

2022  Babylon



The Stranger
Wanneer de geharde mannen Henry en Mark 
elkaar ontmoeten, klikt het onverwacht goed en ze 
worden vrienden. Voor Henry, die afgemat is door 
een hard leven, is het een verademing om een echte 
kameraad te hebben. Maar beide mannen dragen 
een geheim met zich mee en niets is wat het lijkt. 

Een onconventionele, indrukwekkende psycholo-
gische thriller met uitzonderlijke acteerprestaties 
van Joel Edgerton (The Green Knight, Boy Erased) 
en Sean Harris (Mission Impossible: Rogue Nation, 
Prometheus). Gebaseerd op een bijzonder waarge-
beurd verhaal houdt The Stranger je aandacht vast 
door een ingehouden, broeierige spanning terwijl 
langzaam maar zeker steeds meer onthuld wordt. 

2022, duur: 1:57, Australië, regie: Thomas M. 
Wright, met: Joel Edgerton, Sean Harris, Ewen 
Leslie, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 4/1, 5/1, 9/1, 10/1, 12/1, 13/1, 15/1, 7/1, 
19/1, 20/1, 21/1, 23/1, 24/1 in ZED Vesalius.
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Alcarràs
Zolang ze zich kunnen herinneren, plukt de boerenfamilie Solé elke zomer perziken 
in hun boomgaard in Alcarràs, een klein dorp in de Spaanse regio Catalonië. Maar 
de oogst van dit jaar zou wel eens de laatste kunnen zijn, want ze moeten plaats-
maken voor lucratieve zonnepanelen. De nieuwe plannen voor het land veroorza-
ken een breuk in deze grote, hechte familie. Voor het eerst gaan ze een onzekere 
toekomst tegemoet en dreigen ze meer te verliezen dan alleen hun boomgaard.

In 2017 won Catalaanse regisseur Carla Simón in Berlijn de Prijs voor Beste Debuut 
met de prachtige, delicate film Summer 1993. Ze werd gelauwerd als een naam om 
in het oog te houden en met Alcarràs lost ze die verwachting meer dan in: met dit 
authentieke, bitterzoete groepsportret won ze in Berlijn meer dan terecht de Gouden 
Beer.  Simón, zelf telg uit een Catalaanse boerenfamilie, brengt treffend in beeld hoe 
economische overwegingen jarenlange tradities en de hechte verwevenheid van 
een familie met hun geboorteland, genadeloos overhoop gooien. De meeste rollen 
van dit teder portret worden vertolkt door niet-professionele acteurs die je in al hun 
authenticiteit meenemen naar een grote boerenfamilie 
die je niet meer zal vergeten. 

2022, duur: 2:00, Italië, Spanje,  regie: Carla 
Simón, met: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xènia Roset, 
e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 17/1, 18/1, 20/1, 21/1, 23/1, 
24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 29/1, 31/1 in ZED Vesalius.

F I L M  FES T  G EN T  O N  TO U R
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Pacifiction
De Franse diplomaat De Roller is als commissaris voor Frans-Polyne-
sië gestationeerd in Tahiti. Hij is een politicus pur sang die zijn job als 
vertegenwoordiger van het eiland ter harte neemt: hij circuleert niet 
enkel tussen het hogere establishment, maar zoekt ook het contact 
op met de lokale bevolking, soms op plekken aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat er opnieuw nucleaire 
testen zullen uitgevoerd worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit. 

Grensverleggende filmmaker Albert Serra brengt een immersieve 
thriller die het niet zozeer moet hebben van het onderliggende 
detectiveverhaal, maar van een bijzondere, mijmerende sfeer die als 
een sluimerende koortsdroom doordrongen is van onzekerheid en 
verdenking. Een unieke, mysterieuze filmische onderdompeling in 
Tahiti, een film die in zijn traagheid doet nadenken over de beperkte 
rol van een individu wanneer er grotere machinaties aan de gang zijn. 
Het echte leven is immers geen James Bond film.

2022, duur: 2:45, Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: Albert Serra, 
met: Benoït Magimel, Sergi López, 
Pahoa Mahagafanau, Cécile Guilber, e.a. 
dialogen: Engels, Farsi, Frans, Portugees

Vertoningen: 18/1, 19/1, 22/1, 
23/1, 25/1, 28/1, 29/1 in ZED Vesalius.

Nostalgia
Felice Lasco keert terug naar zijn geboortestad Napels om voor zijn 
zieke moeder te zorgen. Hij vertrok ooit als tiener en is meer dan 
veertig jaar weggeweest; al die tijd was hij in het Midden-Oosten 
en Afrika. Nu hij terug is, herontdekt hij verschillende plaatsen uit 
zijn verleden, maar ook nieuwe gewoontes en regels in de stad. Hij 
ontmoet opnieuw zijn oude vriend Oreste die in de criminaliteit is 
beland.

Italiaans regisseur Mario Martone portretteert zijn onstuimige en 
weerbarstige geboortestad op uitbundige wijze om een verhaal te 
vertellen over spijt en de onvermijdelijke gevolgen van levenskeu-
zes: een onderdompeling waarbij je Napels bijna kan voelen en 
ruiken. Nostalgia is de perfecte film om de veelzijdigheid van acteur 
Pierfrancesco Favino (The Traitor) te vieren. Deze bitterzoete, soms 
grimmige blik op onverwerkt verleden en een verloren thuis is de Ita-
liaanse inzending voor de Oscars.

2022, duur: 1:30, Italië, regie: 
Mario Martone, met: Pierfransesco 
Favino, Fransesco Di Leva, Tommaso 
Ragno, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 25/1, 26/1, 
29/1, 30/1, 31/1 in ZED Vesalius.
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Rimini Falcon Lake
Richie Bravo was ooit een succesvolle schlagerzanger, maar is nu een 
toonbeeld van vergane glorie. In de Italiaanse badplaats Rimini- trooste-
loos verlaten in de winter- treedt hij op voor enkele bejaarde fans die hem 
nog herinneren van zijn hoogdagen. Gokverslaafd en in een permanente 
staat van verdoving biedt hij hen tegen betaling zelfs seks aan met hun 
vroegere idool. Tot op een dag zijn dochter terug opduikt in zijn leven en 
alles overhoop gooit. 

De Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl is de meester van de mistroostig-
heid, die als geen ander oog heeft voor de schrijnende schoonheid van 
aftandse personages, hun eenzaamheid, de tragikomische tristesse van 
hun omgeving en de ongemakkelijke zwarte humor die hierin verscholen 
zit. Rimini is misschien wel zijn meest humane film ooit, waar herkenbare 
thema’s uit Seidls oeuvre terugkomen: toerisme, immigratie, uitbuiting 
en de vergane glorie van Europa als continent. De rol van Richie werd op 
maat geschreven van de Oostenrijkse acteur Michael Thomas, die eerder 
al doorleefde rollen in Seidls oeuvre speelde en de perfecte belichaming 
is van de verborgen schoonheid van lelijkheid.

2022, duur: 1:54, Oostenrijk, regie: 
Ulrich Seidl, met: Michael Thomas, Tessa 
Gottlicher, Hans-Michael Rehberg, Inge 
Maux, Claudia Martini, e.a. dialogen: 
Nederlands 

Vertoningen: 4/1, 6/1, 9/1, 
11/1, 13/1, 15/1, 19/1, 22/1 in ZED Vesalius.

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 leeftijdsverschil 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 Canadese actrice 
Charlotte Le Bon schildert een verrassend delicaat en zelfs akelig 
portret van de intensiteit 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 bezwerende, unheimische 
sfeer die samenhangt met de emotionele groeipijnen van jonge 
mensen. Deze melancholische mix van dagdroom en nachtmerrie 
doet dit vreemd, weemoedig debuut zowel charmant als grieze-
lig aanvoelen. Een kleine, eigenzinnige 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: 5/1, 9/1, 12/1, 
13/1, 14/1, 17/1 in ZED Vesalius.
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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 prin-
sessenwereld, 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: 
4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 
10/1 in ZED Vesalius.

De acht bergen
Elke zomer gaat Pietro met zijn familie op vakantie naar de bergen. Hij leert er Bruno 
kennen, een lokale jongen, die hem wegwijs maakt in de natuur. Een vergeten 
stukje Alpen is hun koninkrijk. Wanneer ze volwassen worden, verliezen ze elkaar 
uit het oog. Bruno blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld rond zwerft. Na vijf-
tien jaar vinden de twee elkaar terug, deze keer als volwassen 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 filmfestival van Cannes in de wacht. Van Groeningen 
is niet aan zijn proefstuk toe: met De helaasheid der dingen,The Broken Circle Break-
down en Beautiful Boy maakte hij internationaal al naam. Voor de verfilming van het 
gelijknamige boek van Paolo Cognetti schakelde hij zijn partner Charlotte Vander-
meersch 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: 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 12/1, 
13/1, 14/1, 15/1, 17/1, 20/1, 22/1, 24/1, 26/1, 27/1, 29/1, 
30/1 in ZED Vesalius.
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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 overlijden, 
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 stiekeme 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 Sundance hit Animals. Voor deze 
film zet Hyde publiekslieveling Emma Thompson 
tegenover opkomend nieuw talent, Daryl McCorm-
ack (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 posi-
tieve 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: 5/1, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 12/1, 14/1, 15/1, 
16/1, 17/1(Cinema Poussette) in ZED Vesalius.

Living
Londen, 1953. Mr. Williams is een oer-Britse, gereserveerde en rechtlijnige kan-
toorklerk 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 karakter-
studie rond eenzaamheid en de zin van het leven. Het vraagt veel lef om een remake 
te maken van een meesterwerk, maar regisseur 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 opbeu-
rend is en de schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy (Love Actually, The Book-
shop) is subliem in zijn vertolking 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: 4/1, 5/1, 9/1, 
11/1, 13/1, 15/1, 16/1 in ZED Vesalius.

Poussette



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

Regisseur Peter Triest kwam langs in 
ZED tijdens DOCVILLE presenteert.  
voor een boeiend nagesprek over zijn 
documentaire A Parked Life. 

Tijdens onze Japan 
Special verwelkomde 

ZED benshi  verteller 
Ichiro Kataoka 

voor twee unieke 
vertoningen. 

In december een wel heel bijzondere 
Cinema Poussette! Op het programma 
straffe kortfilms, maar ook een gezellige 
Babybabbel van Huis van het Kind Leuven 
en een creatieve workshop.

Onze ZED Vedettes organiseerden bij 
ZED in de Aula een korte quiz over de film 
Nope. De gelukkige winnaar mocht een 
duoticket voor Kortfilmfestival Leuven 
mee naar huis nemen!

Regisseursduo Felix Van 
Groeningen en Charlotte 
Vandermeersch gaven in 
twee uitverkochte zalen 
een inleiding over 
hun nieuwste werk 
De acht bergen. 
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Dit was Kortfilmfestival Leuven 2022

Van 2 tot en met 10 december was Kortfilmfestival Leuven te gast in Cinema ZED. 
Het werd een bijzonder gezellige en geslaagde editie, barstensvol jong talent, 
goedgevulde zalen en vooral fantastische kortfilms. Als kers op de taart was er de 
feestelijke award ceremonie. Ook heel wat Leuvenaars vielen dit jaar in de prijzen. 
Enkele sfeerbeelden!

Als artist in focus stond het werk 
van acteur en regisseur Veerle Baetens 
in de kijker tijdens het festival. 

Brahim Tall mocht voor Tukuleur 
een van de VAF Wildcards 

mee naar huis nemen.

Jennifer Heylen won de prijs voor Beste 
Acteerprestatie voor haar rol in Klette 
van Michael Abaye.  

De grote winnaar was Pol De Plecker 
die in de Vlaamse fictiecompetitie voor 
Noisetrain zowel de prijs voor Beste 
Kortfilm, Beste Cinematografie, 
en de Persprijs in de wacht sleepte. 

Het publiek stemde Sebastian 
Schaevers en zijn film La chute naar de 

overwinning voor de Humo Award.
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Dit was Kortfilmfestival Leuven 2022

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.

26/1

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. 

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

Vertoning: op 26/1 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
  

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4
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Eindejaarslijstjes!

MAYA RETANA
ZED Vedette, een van de 
studentenambassadeurs van Cinema ZED.

“Een verfilming van Murakami’s werk dat 
voor vele mensen al tot de verbeelding 
spreekt klinkt als een onmogelijke taak. 
Maar Hamaguchi slaagt er in Drive My 
Car grandioos in door eigen te blijven 
aan zijn unieke stijl.”

1. Drive My Car
2. Close
3. Decision to Leave
4. Triangle of Sadness
5. Everything Everywhere All at Once

CHARLOTTE VANDERMEERSCH 
EN FELIX VAN GROENINGEN
Regisseursduo

“Ondanks dat het zelf voor ons een topjaar 
was hebben we niet ongelofelijk veel 
gezien. Nu onze film eindelijk uit is gaan we 
deze kerstvakantie wel alles inhalen!”

1. Corsage (Charlotte)
1 .E.O. (Felix)
2. Close (Charlotte & Felix)

HERBERT VERRETH
Classicus, archeoloog, doctor in de 
Oudheid en fervent ZED bezoeker.

“Het was een bijzonder kwalitatief 
filmjaar. Ik hoop dat Cinema Zed en de 
andere arthouse bioscopen de middelen 
blijven vinden om de liefde voor de film op 
het grote doek uit
te dragen”

1. Rebel
2. Plus que jamais
3. She Said
4. Everything, Everywhere All at Once
5. Bullet Train

DIRK VANSINA
Schepen van openbare werken, 
restauraties, jeugd en burgerzaken.

Beste film van het jaar: Close

“In cinema ZED kom ik helemaal in de 
sfeer om me te kunnen deconnecteren 
van de werkelijkheid en volledig op te 
gaan in de wereld van de projectie op het 
scherm. Ik hou van films met net een extra 
laag diepgang waarover je nadien nog 
kan namijmeren, de ZED-keuze dus. En… 
er is veel beenruimte…”

AN DE WINTER
Coördinator van Dalton Distribution.

“Na twee moeilijke jaren kon in 2022 de 
filmsector eindelijk terug herademen met 
een ongelooflijk sterke films, lang en kort, 
documentaire en fictie.De langste film 
van 2022 is meteen ook de beste: meester 
Bachmann en zijn leerlingen hebben 
voorgoed een plaats in mijn hart veroverd.”

1. Mr. Bachmann and His Class 
2. C’Mon C’Mon
3. Moonage Daydream
4. Binge Loving (Kortfilm)
5. Close

POL DE PLECKER
Winnaar van o.a. de Vlaamse competitie 
fictie op Kortfilmfestival Leuven 2022

Beste film van het jaar: Tár

“Mijn favoriete film van het jaar is Tár 
van Todd Field, een actueel verhaal 
over machtsmisbruik. Bombastische 
orkestrale scènes tot de kleinste tik van 
een metronoom leiden ons doorheen de 
fictieve biopic van Lydia Tár, ’s werelds 
grootste levende dirigente.”

16

Wij vroegen enkele filmkenners, liefhebbers en professionals naar hun favoriete filmervaringen 
van het afgelopen jaar. Een overzicht van het beste wat 2022 op filmvlak te bieden had! 



17

Comedy Shorts 
Met een KU Leuven cultuurkaart geniet je als student zo voordelig 
mogelijk van het bruisende culturele leven in Leuven en daar kan 
Cinema ZED uiteraard niet bij ontbreken. Tijdens de examens doen 
we je in deze BlokUUR KULTUUR even alle zorgen en stress vergeten 
met een heerlijk luchtig kortfilmprogramma, waar je als student hele-
maal gratis van kan genieten.

Een heerlijke reeks kortfilms uit alle uithoeken van het hemelsbrede 
spectrum van humor: van pikzwarte parodie tot hilarische dijenkletser, 
van verrassende schattigheid tot kurkdroge humor met een twist. Een 
selectie uit de meest recente editie van Kortfilmfestival Leuven.

2022, duur: 1:30, regie: Verschillende regisseurs

Vertoningen: 17/1 in Aula Vesalius

B L O K U U R  K U LT U U R

MEEST BEKEKEN 
FILMS IN ZED
1.   Close
2.   Onze natuur, De Film
3.   Zillion
4.   De acht bergen
5.   Triangle of Sadness

DAVE MESTDACH
Filmjournalist voor Knack Focus

“Het hoogtepunt van dit jaar: Ryusuke 
Hamaguchi’s Oscarwinnende 
midlifecrisismeditatie Drive My Car. Ook 
kende de Vlaamse film - met dank aan 
kaskraker Zillion en aan het indrukwekkende 
prijzenparcours van Close en De acht 
bergen - eindelijk een verrijzenis. Du jamais 
vu voor Vlaamse filmpjes - en elders!”

1.Drive My Car
2.Saint Omer 
3.Licorice Pizza 
4.Close 
5.The Northman 

GUDRUN BURIE
Senior publicist bij THE PR FACTORY

“Ik heb vooral films gezien waar ik zelf op 
werk, maar die waren gelukkig allemaal 
geweldig. En een speciaal plekje op 
de lijst voor de jeugdfilm Yuku en de 
Himalayabloem, waar mijn dochter Ada 
in speelt!

”

1. Close
2. De acht bergen
3. Zillion
4. Triangle of Sadness
5. Yuku en de Himalayabloem



18

Documentaires

Maybe Tomorrow
In het Noord-Westen van Groenland verdwijnt de ijszee sinds enkele 
jaren door de klimaatverandering. De archipel van Upernavik situeert 
zich precies op deze grens van water en ijs. Hoe is het daar? En vooral: 
hoe is het om er te leven?  Guilhem en Guillaume, twee Franse avontu-
riers, willen graag in contact komen met verschillende gemeenschap-
pen in deze archipel, terwijl ze van eiland naar eiland skiën in het slechte 
ijs. Wat zullen ze leren van de inwoners, de jagers en de vissers, zij die 
zich perfect kunnen aanpassen in deze steeds veranderende wereld?

Maybe Tomorrow is de tweede film van de Franse avonturier, fotograaf 
en docent Guillaume Bertocchi, die ondertussen een vaste stek vond in 
Leuven. Een visueel indrukwekkende film die niet enkel een prachtige 
weergave is van het majestueuze Groenlandse landschap, maar ook 
een fascinerende inkijk biedt in het verloop van een expeditie en van 
het lokale leven in Groenland. De film werd 
bekroond op verschillende internationale 
avonturenfilmfestivals.

2022, duur: 0:40, België, Frankrijk, 
regie: Guillaume Bertocchi, dialogen: 
Deens, Frans 

Vertoningen: 19/1 in aanwezigheid van de 
cast in ZED Vesalius.

Zolang we nog kunnen
Vroeger stonden ze in elk dorp, tegenwoordig worden ze steeds 
zeldzamer: de lokale, kleine buurtwinkel. Filmmaker Philippe Niclaes 
groeide zelf als kind op in de winkel van zijn ouders. Een leven zonder 
winkel is voor de oorspronkelijke winkelhouders ondenkbaar. Het is 
niet gewoon een beroep, het is hun leven, passie en trots.

Zolang we nog kunnen schetst op een ontroerende en tegelijk humoris-
tische manier het leven van drie sterke oudere vrouwen die hun winkel 
blijven openen zolang ze nog kunnen. Ze houden vol, niet enkel om 
hun laatste klanten verder te helpen, maar ook omdat een buurtwinkel 
de perfecte remedie is tegen eenzaamheid. Een mooi portret van een 
charmant gegeven dat met uitsterven is bedreigd.

2021, duur: 1:26, België, regie: Philippe Niclaes, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 12/1 met nagesprek door 
DOCVILLE directeur Frank Moens en de 
regisseur, 22/1 in ZED Vesalius.

D O C V I L L E  P R E S E N T E E R T
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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 roof-
vogels die hun prooi spectaculair vangen, springende eekhoorns, adders, en zelfs 
een luierende zeehond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familiefilm, die iedereen onderdom-
pelt 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 verliezers, de soorten die we over een paar jaar misschien niet meer 
tegenkomen...

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

Vertoningen: 6/1, 7/1, 8/1, 19/1, 21/1 in ZED Vesalius.

D O C  A F R I C A

Si tu es un homme
De 13-jarige Opio werkt in de Perkoa goudmijn in 
Burkina Faso. Omdat hij nog te jong is voor het echte 
werk diep in de mijn, wordt hij enkel betaald met een 
zak stenen, die hij kan stukslaan in de hoop wat goud 
te vinden. Met elke zak dezelfde hoop op rijkdom, 
altijd teleurgesteld door de magere buit. Opio wil 
meer geld verdienen om een opleiding te kunnen 
volgen. Hij vraagt zijn baas om promotie: het recht 
om af te dalen in de ondergrondse galerijen, waar de 
mythe heerst dat mannen met lef rijk kunnen worden. 
Het is bijna Russische roulette aangezien de gangen 
met regelmaat en onverwacht instorten.

Na enkele bekroonde korte documentaires komt 
regisseur Simon Panay met zijn langspeeldebuut, een 
ontluisterend beeld van de artisanale goudmijnen in 
westelijk Afrika. 

2022, duur: 1:14, Frankrijk, regie: Simon Panay, 
dialogen: Frans 

Vertoningen: 
10/1 in ZED Vesalius.
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Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant 
Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te 
knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven 
waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar 
is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen 
van het hectische leven in Hollywood?

2016, duur: 2:08, Verenigde Staten, regie: Damien Chazelle, 
met: Emma Stone, Ryan Gosling, Rosemarie DeWitt, John Legend 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 16/1 in ZED Vesalius. 

Brian uit Nazareth is een normale joodse jongeman die probeert te 
overleven in het door de Romeinen bezette Judea. Gedreven door 
zijn afkeer van de Romeinen en zijn liefde voor een feministe, sluit hij 
zich aan bij een ondergrondse verzetsbeweging. Door een ongeluk-
kig toeval wordt Brian aangesproken als de Messiah. De onbenullige 
Brian verzamelt al snel een schare volgelingen rondom zich, die hij 
maar niet afgeschud krijgt. Gedoemd te leven tussen gestoorde 
Romeinse centurions, commando’s van het Judean People’s Front en 
zelfs buitenaards leven, leidt ook de weg van Brian naar het kruis...

1979, duur: 1:34, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Terry Jones, met: Graham 
Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, 
Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 16/1 in ZED Vesalius.

La La LandLife of Brian

Op maandag 17 januari komt de 
‘meest deprimerende dag’ van 
het jaar weer aankloppen: Blue 
Monday. Alsof een maandag op 
zichzelf nog niet erg genoeg is, 
zit de gezelligheid van de feesten 
erop, is het buiten nog steeds koud 
en nat en is er even niet veel om 
naar uit te kijken… Of toch! Cinema 
ZED verjaagt de somberheid met 
een hele dag films aan € 5. Geniet 
van recente toppers als Living, 
Good Luck to You, Leo Grande en 
L’immensità of kom je verwarmen aan 
ons gelegenheidsprogramma vol 
feelgoodfilms.

Blue 
Monday

Alle
 films voor

€5
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Beer Paddington is gelukkig bij zijn familie Brown in Windsor 
Gardens. Met zijn vrolijke lach en het smeren van marmelade op 
broodjes verovert hij de harten van iedereen. Paddingtons tante 
Lucy wordt binnenkort 100 jaar, dus gaat hij op zoek naar het per-
fecte cadeau. In de antiekshop van Mr.Gruber komt hij een uniek, 
maar onbetaalbaar uitklapboek tegen. Hij wil, kost wat kost, het 
boek kopen voor zijn geliefde tante en neemt allerlei klusjes aan 
in de stad. Maar op een dag wordt het boek in de winkel gestolen. 
Paddington legt er zich niet bij neer en gaat samen met de familie 
Brown op speurtocht om de dief te ontmaskeren.

2017, duur: 1:43, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Paul King, met: Ben Whishaw, 
Hugh Grant, Hugh Bonneville, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 16/1 in ZED Vesalius.

Paddington 2
In het klassenbewuste Engeland van het einde van de 18de eeuw 
worden de vijf zusjes Bennet door hun moeder opgevoed met één 
enkel doel voor ogen: een geschikte echtgenoot vinden. Oudste 
zus Elizabeth is niet op haar mond gevallen en zwicht niet zomaar 
onder de toenemende druk van haar ouders om te trouwen. 
Wanneer ze de charmante, maar wat arrogante Mr. Darcy ontmoet, 
gaan de poppen aan het dansen. 

2005, duur: 2:09, Verenigd Koninkrijk, regie: Joe Wright, 
met: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 16/1 in ZED Vesalius.

Pride & Prejudice

“Cynisme en xenofobie verdwijnen 
als marmelade in een berenmuil: 

niets kan op tegen de eeuwige 
positivo Paddington.” 


D E  S TA N D A A R D
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Play 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!

P R O G R A M M A  J A N U A R I  2 0 2 3

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

Zondag 1 Januari
14u30 Good Luck to You, Leo Grande
16u30 Corsage

Maandag 2 Januari 
20u Close 

Dinsdag  3 Januari
20u De acht bergen 

Zondag 8 Januari
16u30 The Banshees of Inisherin 

Maandag 9 Januari
20u White Noise

Dinsdag 10 Januari
20u The Banshees of Inisherin  

Zondag 15 Januari
16u30  L’immensità  

Maandag 16 Januari
20u De acht bergen  

Dinsdag 17 Januari
20u The Woman King

Zondag 22 Januari
16u30 L’immensità  

Maandag 23 Januari
20u Babylon  

Dinsdag 24 Januari
20u00 Zillion 

Zondag 29 Januari
14u30 Icarus
16u30 Good Luck to You, Leo Grande   

Maandag 30 Januari
20u Nostalgia  

Dinsdag 31 Januari
20u00 Tàr

22
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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 vriendschap wordt abrupt verstoord wanneer een ondenk-
bare gebeurtenis hen uit elkaar drijft. Leo probeert te begrijpen wat 
er gebeurd is en zoekt vol vragen toenadering tot Sophie, Remi’s 
moeder. 

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: 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 
13/1, 17/1, 19/1, 20/1, 21/1, 24/1, 28/1, 
31/1 in ZED Vesalius.

In een poging zijn leven meer betekenis te geven en een stempel 
op de geschiedenis te drukken, begint een rijke zakenman aan een 
nieuw project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de besten 
in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en twee beroemde 
acteurs: Félix Rivero en Iván Torres. Beide acteurs zijn levende legen-
des, maar ook elkaars tegenpolen. Hun talent is groot, hun ego’s nog 
groter. Als voorbereiding op hun rol, bedenkt regisseur Lola steeds 
excentriekere opdrachten opdat ze elkaar én hun acteerprestaties 
altijd maar verder kunnen uitdagen.

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

Vertoningen: 9/1, 12/1 in ZED Vesalius.

CloseCompetencia oficial

“Al de lofzangen voor Lukas 
Dhonts Oscarkanshebber Close 

zijn geen spat overdreven.” 


K N A C K  F O C U S 



24

Jaren ‘50. Alice en Jack leiden het perfecte leventje in Victory, een onbe-
rispelijk stadje opgericht door visionaire zakenman en levenscoach 
Frank. Alle mannen van het stadje werken voor het uiterst geheime 
Victory Project. Het leven is perfect en het bedrijf voorziet in de behoef-
ten van elke inwoner. Het enige wat het daarvoor in ruil vraagt, is discre-
tie en onvoorwaardelijke toewijding. Maar Alice begint te merken dat er 
iets niet klopt en stelt haar leven steeds meer in vraag. 

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

Vertoningen: 24/1, 26/1 in ZED Vesalius.

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

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

Vertoningen: 22/1, 23/1, 26/1, 
27/1 in ZED Vesalius.

Rebel Don’t Worry Darling
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Don’t Worry Darling

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

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

Nu te zien op Picl

www.picl.be

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

Nu te zien op Dalton+

www.dalton.be

Toen tijdens de coronacrisis de bioscopen lange tijd verplicht gesloten werden, ontstonden 
verschillende online initiatieven om nieuwe releases toch bij het publiek te krijgen. Ook Cinema ZED 
was er snel bij, met het tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’. Maar ook nu de bioscoopzalen weer 
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven. Daarom slaat Cinema ZED de 
handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: Picl en Dalton+. Via deze platformen kan je thuis 
genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.
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Le boucherQue la bête meure
Wanneer de zoon van weduwnaar Charles wordt doodgereden en 
de dader vluchtmisdrijf pleegt, is Charles niet alleen ontroostbaar, 
maar ook uit op wraak. Hij wil er alles aan doen om de verantwoorde-
lijke voor de dood van zijn zoon te vermoorden en gaat op zoek naar 
de dader. Het spoor leidt naar een jonge actrice die vermoedelijk in 
de wagen zat…

In de handen van regisseur Claude Chabrol wordt een plot rond wraak 
geen rechtlijnige wraak thriller, maar een studie over de menselijke 
natuur. De onderhuidse spanning wordt tastbaar door kleine verschui-
vingen in perspectief die het beeld van de kijker over bepaalde per-
sonages steeds weer veranderen. Dit tweede luik in de zogenaamde 
Bourgeois trilogie van Chabrol is een indringende, ingetogen studie 
over onderdrukte gevoelens, onrecht en eenzaamheid.

1969, duur: 1:50, Frankrijk, regie: 
Claude Chabrol, met: Michel 
Duchaussoy, Caroline Cellier,
 Jean Yanne, e.a. dialogen:  

Vertoningen: 23/1 met inleiding en nage-
sprek door Patrick Duynslaegher, 26/1 
in ZED Vesalius. 

Tijdens een dorpsbruiloft ontmoet Helene, een eenzame onderwijze-
res, de lokale slager Popaul die jaren lang beroepsmilitair is geweest. 
Er ontstaat een vriendschap, maar de vrouw gaat niet in op zijn onhan-
dige toenaderingspogingen. Wanneer in de streek jonge meisjes 
worden vermoord gaat ze de slager verdenken...

Een donker en intrigerend verhaal waarbij de spanning niet zozeer ligt in 
de moorden op zich, maar eerder in de beklemmende onzekerheid die 
het personage voelt over haar nieuwe vriend. In hoeverre kan je iemand 
kennen? Kunnen we ‘het kwade’ herkennen als we ermee oog in oog 
staan? En indien wel, zouden we er dan zeker van weglopen?

1970, duur: 1:33, Frankrijk, regie: Claude Chabrol, met: Stéphane 
Audran, Jean Yanne, Anthony Pass e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 30/1 met inleiding en 
nagesprek door Patrick Duynslaegher 
in ZED Vesalius. 

Filmklassiekers
De keuze van 
Patrick Duynslaegher
Een ode aan de meest 
onderschatte nouvelle vague 
regisseur. Drie films uit Claude 
Chabrols grootste periode  - 
van 1967 tot 1974 - toen hij 
tegelijk mild en genadeloos 
de Franse burgerij met het 
scalpel ontleedde en de 
morele schaduwzones van de 
misdadiger verkende. Franse 
cinema op zijn best.
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Nouvelle vague regisseur Claude 
Chabrol (1930-2010) was niet 
alleen een rasfilmer, maar ook een 
snelfilmer. Hij kon niet stilzitten, 
zat nooit te wachten op het grote 
droomproject en ging vaak in op 
dubieuze aanbiedingen, zolang hij 
maar aan de slag bleef. De titel van 
zijn memoires liegt er niet om: “Et 
pourtant je tourne…” Die attitude 
leidde onvermijdelijk tot een oeuvre 
met hoge pieken en diepe dalen. 
Ik had het genoegen Chabrol in de 
loop der jaren een zevental keer te 
interviewen. Een bondig overzicht van 
zijn rijk gevulde carrière. 

Nouvelle vague 

Samen met Jean-Luc Godard en François 
Truffaut was Chabrol een van de 
sleutelfiguren van de Franse nouvelle vague, 
de vernieuwende beweging die eind jaren 
‘50, begin jaren ‘60, een omwenteling 
veroorzaakte in de vastgeroeste cinéma de 
papa. Een groot aantal van deze cineasten 
was sterk gelinkt aan het gezaghebbende 
tijdschrift Les Cahiers du Cinéma, waarin 
ze hun visie op cinema met veel vuur 
verdedigden, nog voor ze hun theorieën 
in de praktijk konden omzetten. Met zijn 
langspeeldebuut Le beau Serge (1958) 
was Chabrol de eerste van deze cinefiele 
generatie die erin slaagde de daad bij het 
woord te voegen. Zijn nouvelle vague films 
uit de vroege jaren zestig vormen zijn eerste 
grote periode. Het ging Chabrol zowel 
artistiek als financieel voor de wind, tot Les 
bonnes femmes (1960) volledig faalde aan 
de box-office, waarna Chabrol eerder de 
commerciële toer op ging met een aantal 
parodiërende misdaadavonturen.

Période pompidolienne

Chabrol herpakte zich in de jaren 1968-1973 
met een cyclus psychologische drama’s, 
bij voorkeur gesitueerd in het milieu van de 
bourgeoisie uit de provincie of uit Parijs. Dat 
hij in vijf jaar tijd in alle vrijheid zeven films kon 
maken (o.a. Que la bête meure, Le boucher 
en Juste avant la nuit) die tot het meest 

de mogelijkheid om van die vaste codes 
te profiteren of er net tegenin te gaan. 
Bovendien snijdt het misdaadgenre bijna per 
definitie essentiële thema’s aan: waarheid 
en leugen, schijn en werkelijkheid, leven 
en dood, schuld en boete. Omdat bij een 
misdaadfilm de toeschouwer zich vaak niet 
meteen bewust is van de complexiteit van wat 
hij ziet, laat het genre toe om zaken die simpel 
lijken tot iets complex te laten uitgroeien.”

Muze Isabelle Huppert

Zoals Stéphane Audran Chabrols muze was 
in de eerste helft van zijn carrière, zo werd 
Isabelle Huppert de tweede actrice die zijn 
films verrijkte met sterke vrouwenportretten. 
Over een periode van bijna dertig jaar 
maakte hij zeven films met haar. Of ze nu een 
moordlustige mythomane speelt in Violette 
Nozière (hun eerste samenwerking uit 1978), 
een eigenzinnige burgervrouw in Une affaire 
de femmes (1988), een psychotisch postmeisje 
in La cérémonie (1995) of een gifmengende 
erfgename in Merci pour le chocolat (2000), 
altijd weet Huppert zich perfect te positioneren 
in het complexe universum van Chabrol. 

De laatste decennia van zijn carrière is er 
minder vernieuwing in zijn werk, maar des 
te meer diepgang in variaties op dezelfde 
thema’s: de betrekkelijkheid van schuld 
en onschuld; de gitzwarte ironie van het 
lot, de liefde voor het uitbundige en het 
karikaturale, wat vaak vertolkingen oplevert 
om van te smullen, met als toonvoorbeeld het 
personage dat Michel Serrault vertolkt in Les 
fantômes du chapelier (1982) naar Simenon, de 
lievelingsauteur van de regisseur. 

Dankzij zijn imago van bon vivant en 
uitbundige en tegelijk sarcastische gast in 
praatshows was Chabrol in Frankrijk ook een 
publieke bekendheid. Paradoxaal genoeg 
blijft hij als filmmaker nog altijd onderschat. 
Nooit won hij een César of een prijs in 
Cannes. Hij is een van die regisseurs van wie 
we het werk, dat meer diepgang vertoont 
dan zijn reputatie van joviale entertainer doet 
uitschijnen, absoluut de moeite waard is om 
te herontdekken. (Patrick Duynslaegher) 

BIO

Patrick Duynslaegher over Claude Chabrol

betekenisvolle horen dat de Franse cinema 
heeft voortgebracht, had hij te danken aan 
zijn ontmoeting met een nieuwe jonge 
producent, André Génovès, die hem carte 
blanche gaf. Chabrol omringde zich met 
een vaste kern van medewerkers en acteurs, 
onder wie zijn tweede echtgenote Stéphane 
Audran. In het zelfverzekerd burgerlijk milieu 
dat Chabrol observeerde, was de elegante, 
een tikkeltje hautaine Audran de perfecte 
incarnatie van het ideale vrouwbeeld. 

Verwijzend naar de president die toen 
het Elysée betrok, werden die jaren ook 
bestempeld als zijn période pompidolienne. 
Aan de vooravond en tijdens de naweeën 
van mei ’68 trok Chabrol van leer tegen de 
corruptie, het machtsmisbruik en de hypocrisie 
van een bourgeois maatschappij. Wat deze 
films zo opmerkelijk maakt, is Chabrols 
tegenstrijdige houding tegenover een klasse 
waar hij zelf deel van uitmaakte: de films zijn 
zowel een satire van de burgerij als een model 
voor de bourgeoisie die ernaar komt kijken. 

Misdaad, schuld en boete

Op enkele uitzonderingen na, kun je de films 
van Chabrol tot het misdaadgenre rekenen, 
criminaliteit die kan gaan van oplichterij 
tot moord en doodslag. De regisseur 
putte daarbij vaak inspiratie uit romans van 
befaamde thriller- en misdaadschrijvers 
zoals Nicholas Blake, Charlotte Armstrong, 
Georges Simenon en Ruth Rendell. Toen ik 
Chabrol vroeg waar deze voorkeur vandaan 
kwam, luidde zijn antwoord: “Het heeft 
voor tachtig procent te maken met mijn 
bezorgdheid om het publiek. Wie naar 
een policier gaat kijken weet in grote lijnen 
wat hem te wachten staat. Dat geeft mij 
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Filmklassiekers

Volg de epische kroniek van de familie 
Corleone van begin tot eind met de volledige 
Godfather trilogie. Bekijk de films elk apart 
of dompel je volledig onder in de criminele 
onderwereld van de maffia tijdens onze 
marathon. An offer you can’t refuse!

The Godfather 
trilogie

The Godfather Part IIThe Godfather
Don Vito Corleone staat aan het hoofd van een machtige maffia-familie 
in New York. Op de dag van zijn dochters huwelijk komt Sollozzo, die 
bevriend is met een andere familie, de Don voorstellen mee te gaan in 
drugshandel. Hij weigert: zijn familie houdt zich enkel bezig met drank 
en gokken. Die beslissing valt niet in goede aarde bij de andere familie 
- ook bij de Corleones zelf is er tegenstand - en Sollozzo probeert met 
een aanslag op de Don de familie op de knieën te krijgen. Dit is het 
signaal voor Michael, de jongste telg uit de familie, om zich, zij het wei-
gerachtig, in de voetstappen van zijn vader te begeven.

The Godfather staat bekend als één van de beste films aller tijden. Bij zijn 
release in 1972 kreeg de film tien Oscarnominaties en wist er daar drie van te 
verzilveren: Beste Film, Beste Acteur (Marlon Brando) en Beste Scenario. Meer 
dan welke film ooit heeft The Godfather het publieke beeld van de maffia 
gevormd. Coppola stelt deze misdaadorganisatie niet voor als ‘the bad guys’ 
maar als een familie als elke andere, zij het met een aantal bijzondere codes. 
Zonder te moraliseren of zonder afrekening 
door wetshandhavers. Deze ‘vermenselijking’ 
van de maffia bereikt hij door de schitterende 
acteursprestaties en de subtiele beeldvoering.

1972, duur: 2:55, VS, regie: Francis Ford 
Coppola, met: Marlon Brando, Al Pacino, 
James Caan, e.a. dialogen: Engels, Italiaans

Vertoningen: 4/1, 7/1 met inleiding door 
Koen Monserez in ZED Vesalius. 

Een jonge Vito Corleone groeit op in Sicilië, waar hij al jong zijn vader 
verliest die vermoord werd omdat hij een maffiabaas had beledigd. 
Wanneer zijn familie nog meer in de problemen raakt bij de maffia 
vlucht de jonge Vito naar New York. Jaren later probeert zijn zoon 
Michael de familiezaken uit te breiden naar onder meer Las Vegas, 
Hollywood en Cuba. Ondertussen moet hij ook nog persoonlijke pro-
blemen binnen de familie het hoofd weten te bieden.

Zelden wordt een vervolgfilm zo goed onthaald als The Godfather 
Part II. Helemaal ongezien was dat verhaal zowel een prequel als een 
sequel was op de eerst film. Niet minder dan zes Oscars wist de The 
Godfather Part II binnen te rijven en ook dit vervolg geldt tot op heden 
als een van de allergrootste meesterwerken aller tijden, mede dankzij 
de fenomenale acteerprestaties van o.a. Al Pacino en Robert De Niro.

1974, duur: 3:22, VS, regie: Francis Ford Coppola,
 met: Al Pacino, Robert De Niro, Robert 
Duvall, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 6/1, 7/1 met inleiding door 
Koen Monserez in ZED Vesalius. 
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The Godfather Part III
Michael Corleone is een legitieme zakenman geworden, met zijn oude cri-
minele ondernemingen voornamelijk onder bewind van Joey Zasa. Michael 
nadert de 60 en denkt stilaan na over zijn nalatenschap en wil de familie-
naam in een beter daglicht plaatsen. Hij wil de Corleones koppelen aan het 
Vaticaan door aandeelhouder te worden van hun internationaal immobili-
enkantoor. De zaken lijken goed te gaan, maar dan probeert de heethoof-
dige Vincent Mancini, de buitenechtelijke zoon van Sonny Corleone, de 
bestaande machtsverhoudingen te verstoren door een vete met Joey Zasa 
te starten, met alle dodelijke gevolgen van dien. 

De derde film van de franchise werd met minder lof onthaald dan de eerste 
twee; Coppola’s werk kon na zeven gemiste Oscarnominaties qua bekronin-
gen zijn voorgangers niet evenaren. Maar het uitstekende script en het ijzer-
sterke acteerwerk van Al Pacino en Diane Keaton moet voor zijn voorgangers 
zeker niet onderdoen. Een sluitstuk dat een nostalgisch gevoel teweeg brengt 
door occasioneel terug te grijpen naar het verleden dat de vorige films zo 
schitterend opbouwden. 

1990, duur: 2:42, VS, regie: Francis Ford 
Coppola, met: Al Pacino, Diane Keaton, Andy 
Garcia, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 7/1, 8/1 met inleiding en nagesprek 
door Koen Monserez in ZED Vesalius. 

Mulholland Drive
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 verga-
ren. 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 afge-
keurd door ABC, belandde terug op de operatietafel met als 
resultaat de fel bewierookte ‘meest ultieme David Lynch’: com-
pleet met identiteitsverwisseling, 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 bewonderen 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: 5/1, 15/1, 
20/1, 22/1 in ZED Vesalius.

(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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De beruchte Gelaarsde Kat blijkt acht van zijn negen levens te hebben 
verspeeld. Om die levens terug te krijgen, begint hij aan zijn grootste 
avontuur tot nu toe: een legendarische reis door het Zwarte Woud om 
de mythische Wensster te vinden. Omdat hij nog maar één leven op de 
teller heeft, is hij genoodzaakt samen te werken met zijn voormalige 
partner en aartsvijand: Kitty Poezelpootje. Maar de missie verloopt niet 
zonder slag of stoot… 

De eerste verschijning van De Gelaarsde Kat, gebaseerd op het gelijk-
namige sprookje, was in 2014, in Shrek 2. Het personage werd meteen 
razend populair waardoor de stoere kat met hoed en zwaard een eigen 
film kreeg in 2011. Ruim tien jaar later volgt de sequel: een leuke actiefilm 
met een aaibaar kantje. Plezier verzekerd voor het hele gezin!

2022, duur: 1:40, Verenigde Staten, 
regie: Joel Crawford, Januel Mercado, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 4/1, 7/1, 11/1, 
22/1, 25/1, 28/1 in ZED Vesalius.

De Gelaarsde Kat 2: 
de laatste wens

Pelle 
de politiewagen

Vanaf 6 jaar

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

Bij een zware storm wordt Pelle, het schattigste politiewagentje 
van de stad, tijdens een reddingsactie getroffen door een krach-
tige stroomstoot. Iedereen vreest dat het afgelopen is met Pelle... 
tot er een mirakel gebeurt. Het autootje leeft nog en zit tjokvol 
energie! Die heeft hij zeker nodig wanneer hij de strijd aangaat 
met twee criminele broers: ze tappen al het water uit het berg-
meer en verkopen het aan woekerprijzen.

Pelle de Politiewagen is de Noorse ‘Herbie’: een dappere Volkswa-
gen Kever die allerlei avonturen beleeft in een klein dorpje in Noor-
wegen. Al sinds de vroege jaren ‘80 houdt Pelle de Noorse kinde-
ren in de ban, met boekjes, films en tv-series. Personages met een 
hoge aaibaarheidsfactor strijden voor het behoud van het milieu. 
Een absolute aanrader!

2010, duur: 1:12, Noorwegen, regie: 
Rasmus A. Sivertsen, met: Hans Somers, 
Birgit Schuurman, Plien van Bennekom e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 6/1, 8/1 in ZED Vesalius.

Vanaf 5 jaar
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De twee katten Pim en Pom zijn elkaars beste vrienden en wonen samen bij 
hun baasje de Vrouw. Als de nichtjes Treesje en Sjaantje op bezoek komen, 
nemen ze de poezen mee naar het park voor een picknick. Zij willen dolgraag 
de katten zelf houden en bedenken daarvoor stiekem een plan. Wanneer Pim 
en Pom proberen te ontsnappen aan de nichtjes, verdwalen ze. Lukt het Pim 
en Pom om samen hun baasje terug te vinden?

Tekenares Fiep Westendorp - wereldberoemd door haar tekeningen van Jip 
en Janneke - maakte vanaf 1958 illustraties bij de verhaaltjes die Mies Bouhuys 
schreef over haar eigen katten Pim en Pom. Die verhaaltjes verschenen tien jaar 
lang in de Nederlandse krant Het Parool. Later volgde een boek, een televisie-
serie en in 2014 deze vrolijke familiefilm.

2014, duur: 1:10, Nederland, 
regie: Gioia Smid, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 5/1,  7/1, 
11/1, 22/1, 25/1 in ZED Vesalius.

Pim & Pom: 
het grote avontuurMeneer Papier

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

Meneer Papier knipt zijn eigen wereld: hij knipt een fles water 
tegen de dorst, of een appel tegen de honger, of een hond 
om mee te gaan wandelen. Maar sommige voorwerpen die 
hij knipt, hebben een eigen willetje. 

Deze stopmotion filmpjes (naar de boeken van Elvis Peeters 
en Gerda Dendooven) zijn een pure ode aan de verbeelding.

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

Vertoning: 8/1 in ZED Vesalius.

Vanaf 3 jaar Vanaf 3 jaar

CINEMINI



Coco
In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klas-
siekers bespreekt filmjournalist en auteur Robin 
Broos alles van Pixar. Iedere maand komt hij langs in 
ZED voor een inleiding bij een Pixar topper, plezier 
verzekerd voor jong en oud! Deze maand aan de 
beurt: Coco. 

Miguel is dol op muziek en droomt ervan muzikant te 
worden. Maar zijn familie heeft muziek jaren geleden 
verboden nadat zijn betovergrootvader zijn gezin 
door diezelfde droom in de steek liet. Wanneer Miguel 
op het jaarlijkse Feest van de Doden het graf bezoekt 
van zijn idool Ernesto de la Cruz, komt hij per ongeluk 
in de kleurrijke onderwereld van de doden terecht. 

De fascinerende wereld van Mexicaanse traditie van de 
Dag der Doden kwam enkele jaren geleden aan bod 
in de wondermooie animatiefilm Book of Life (2014), in 
deze heerlijke Pixar-versie geregisseerd door Lee Unkrich 
(Toy Story 3) en Adrian Molina (Monsters University) is het 
genieten van een muzikale en kleurrijk avontuur.

De film wordt voorafgegaan door een Pixar-kortfilm.

2017, duur: 2:10, Verenigde Staten, regie: Lee 
Unkrich, Adrian Molina 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 14/12 
(OV) met inleiding door 
Robin Broos, 15/12 (NV) 
met inleiding door Robin 
Broos in ZED Vesalius.

Vanaf 6 jaar
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Filmkamp in de Paasvakantie!
Een week lang (3/04 - 7/04) alle kneepjes van het filmvak leren? Het kan op Filmkamp! Met 15 jongeren (13 tot 18 jaar) werken we samen aan 
de remake van een bekende film, deze keer aan de beurt: The Matrix. Het schrijven van het scenario, bedienen van de camera’s en het geluid, 
acteren, regisseren, monteren... Je leert het allemaal! Elke dag krijg je een andere rol in de filmploeg. Op de laatste dag zijn alle vrienden en 
familie van harte welkom op de exclusieve première in onze cinemazaal!

Het filmkamp wordt begeleid door Ward Collin en Pol Vanlaer.

SAVE THE DATE

PIX AR SPECIAL
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Strange World Pietje Kortstaart Icarus
Ga mee op reis door een mysterieus landschap 
waar gevaar op de loer ligt. De legendarische 
Clades, een familie van ontdekkingsreizigers, 
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: 4/1, 6/1 in ZED Vesalius.

Pietje is een verlegen poesje met een héél 
kort staartje. Wanneer op he op een rustige 
dag begint te stormen, komt Pietje van het 
rustige platteland ineens in de grote stad 
terecht. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt, 
want hij verlangt erg naar huis. Maar onder-
weg maakt hij ook nieuwe vriendjes.

Ga samen met deze schattige personages 
mee op avontuur in deze nieuwe versie van 
een Zweedse animatieklassieker. Charmant, 
tijdloos en boordevol viervoeters. 

2020, duur: 1:07, regie: Christian 
Ryltenius, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
14/1, 18/1, 21/1, 29/1 in ZED Vesalius.

Icarus, de zoon van de beroemde uitvinder 
Daedalus, ontmoet een mysterieuze jongen 
met een stierenkop, die verborgen leeft in 
het koninklijk paleis. Ze sluiten een geheime 
vriendschap, maar dan laat koning Minos het 
“monster” opsluiten in een labyrint dat door 
Daedalus gebouwd werd. Icarus verliest zijn 
enige vriend en het vertrouwen in zijn vader. Hij 
gaat tot het uiterste 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 
meeslepende Griekse mythes.

2022, duur: 1:12, België, Frankrijk, Luxemburg, 
regie: Carlo Vogele, met: Lander Severins, 
Ella Leyers, e.a.  
dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 
5/1, 15/1, 18/1, 
29/1 in ZED 
Vesalius.  

Vanaf 6 jaar Vanaf 5 jaar Vanaf 8 jaar
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Met in- of uitleiding

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

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Wo 4 januari 

10u30  De gelaarsde kat 2
11u00  Corsage
14u30  Strange World
15u00  Rimini
17u00  Living
17u30  The Stranger
19u30  The Banshees of Inisherin
20u00  The Godfather
21u45  De acht bergen

Do 5 januari

10u30  The Banshees of Inisherin
11u00  Pim & Pom, het grote ...
14u30  The Stranger
15u00  Icarus
17u00  Falcon Lake
17u30  Good Luck to You, ...
19u00  Corsage
19u30  De acht bergen
21u15  Mulholland Drive
22u15  Living

Vr 6 januari

10u30  Pelle de politiewagen
11u00  De acht bergen
14u30  Strange World
15u00  Corsage
17u00  Onze Natuur, De Film
17u15  Rimini
19u30  The Godfather Part II
20u00  Good Luck to You, ...
22u00  The Banshees of Inisherin

Za 7 januari

10u30  Onze Natuur, De Film
11u00  Pim & Pom, ...
13u00  The Godfather  
15u00  De gelaarsde kat 2 
16u30  The Godfather Part II  
17u00  De acht bergen
20u00  The Banshees of Inisherin
21u00  The Godfather Part III 
22u15  Close

Zo 8 januari

10u00  Cinemini: Meneer papier
10u30  De acht bergen
14u30  Pelle de politiewagen
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Corsage
17u30  The Banshees of Inisherin
19u45  Close
20u00  The Godfather Part III  
21u45  Good Luck to You, ...

Ma 9 januari

14u30  The Stranger
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Competencia oficial
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  Rimini
19u45  Living
21u45  De acht bergen
21u45  Falcon Lake

Di 10 januari

14u30  Corsage
15u00  Close
17u00  The Stranger
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Doc africa: Si tu es un ...
19u45  De acht bergen
21u15  The Stranger
22u30  Good Luck to You, ...

Wo 11 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
15u00  Pim & Pom, het grote ...
17u00  Rimini
17u30  Living
19u30  L’immensità
20u00  Close
21u30  Rimini
22u00  The Banshees of Inisherin

Do 12 januari

14u30  The Stranger
14u45  De acht bergen
17u00  Falcon Lake
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Zolang we nog kunnen  
19u45  Good Luck to You, ...
21u30  Competencia oficial
21u45  De acht bergen

Vr 13 januari

14u30  Rimini
15u00  Living
17u00  De acht bergen
17u30  Falcon Lake
19u30  The Stranger
20u00  The Banshees of Inisherin
21u45  Rimini
22u15  Close

Za 14 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  L’immensità
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  De acht bergen
19u45  Coco  
22u00  Falcon Lake
22u15  The Banshees of Inisherin

Zo 15 januari

10u30  Icarus
11u00  L’immensità
14u30  Good Luck to You, ...
15u00  Coco  
17u00  De acht bergen
17u15  The Stranger
19u30  Rimini
20u00  Living
21u45  Mulholland Drive
22u00  The Banshees of Inisherin

Ma 16 januari

14u30  La La Land
15u00  Good Luck to You, ...
17u00  Paddington 2
17u30  Pride & Prejudice
19u30  L’immensità
20u00  Good Luck to You, ...
21u30  The Life of Brian
22u00  Living

Di 17 januari

10u30  Cinema Poussette: Good 
 Luck to You, Leo Grande
14u30  L’immensità
15u00  Close
17u00  The Stranger
17u15  De acht bergen
19u30  Alcarràs 
20u00  The Banshees of Inisherin
22u00  Falcon Lake
22u15  Good Luck to You, ...

21u00  Comedy Shorts

Wo 18 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  Icarus
17u00  Alcarràs 
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Pacifiction
20u00  Babylon
22u30  L’immensità

Do 19 januari

14u00  Onze Natuur, De Film
14u30  The Stranger
16u30  Babylon
17u15  Rimini
19u30  Maybe Tomorrow  
20u00  The Banshees of Inisherin
21u00  Pacifiction
22u15  Close

Vr 20 januari

14u30  L’Immensità
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Mulholland Drive
17u30  Close
19u30  De acht bergen
19u45  The Stranger
22u00  Alcarràs
22u15  The Banshees of Inisherin

Za 21 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  Onze Natuur, De Film
16u45  The Banshees of Inisherin
17u00  Alcarràs
19u00  Close
19u30  L’immensità
21u00  Babylon
21u30  The Stranger

Zo 22 januari

10u30  Pim & Pom, het grote ...
11u00  Babylon
14u30  Pacifiction
15u00  De gelaarsde kat 2
17u00  De acht bergen
17u30  Mulholland Drive
19u45  The Banshees of Inisherin
20u15  Zolang we nog kunnen
22u00  Rebel
22u00  Rimini

Ma 23 januari

14u00  Pacifiction
17u00  Rebel
17u15  Alcarràs
19u30  Que la bête meure  
20u00  Babylon
22u00  The Stranger

Di 24 januari

14u00  Babylon
15u30  L’Immensità
17u30  Close
17u45  The Stranger
19u30  De acht bergen
20u00  Alcarràs
22u15  Don’t Worry Darling
22u15  L’immensità

Wo 25 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
15u00  Pim & Pom, het grote ...
16u30  Pacifiction
16u30  Babylon
19u30  Tár
20u00  Nostalgia
22u15  The Banshees of Inisherin
22u30  Alcarràs

Do 26 januari

14u00  Tár
14u45  De acht bergen
17u00  Que la bête meure
17u30  Nostalgia
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  The Banshees of Inisherin
22u00  Rebel
22u15  Nostalgia

20u30  ZED in de aula: Zillion  

Vr  27 januari

14u30  Alcarràs
15u00  Babylon
17u00  Rebel
19u15  De acht bergen
19u30  L’immensità
21u30  Tár
22u00  The Banshees of Inisherin

Za 28 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
14u30  Tár
16u30  Close
17u30  Alcarràs
18u30  The Banshees of Inisherin
19u45  Pacifiction
21u00  Babylon
22u45  L’immensità

Zo 29 januari

10u30  Pietje Kortstaart
11u00  The Banshees of Inisherin
14u30  Pacifiction
15u00  Icarus
17u00  The Banshees of Inisherin
17u30  Tár
19u15  Nostalgia
20u30  L’immensità
21u30  De acht bergen
22u30  Alcarràs

Ma 30 januari

14u30  Tár
14u45  Nostalgia
17u00  De acht bergen
17u30  L’immensità
19u30  Le boucher  
20u00  Babylon
21u45  Tár

Di 31 januari

14u30  The Banshees of Inisherin
15u00  L’immensità
17u00  Tár
17u15  Nostalgia
19u30  Sneak Preview  
20u00  Alcarràs
22u15  L’immensità
22u30  Close
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Wo 4 januari 

10u30  De gelaarsde kat 2
11u00  Corsage
14u30  Strange World
15u00  Rimini
17u00  Living
17u30  The Stranger
19u30  The Banshees of Inisherin
20u00  The Godfather
21u45  De acht bergen

Do 5 januari

10u30  The Banshees of Inisherin
11u00  Pim & Pom, het grote ...
14u30  The Stranger
15u00  Icarus
17u00  Falcon Lake
17u30  Good Luck to You, ...
19u00  Corsage
19u30  De acht bergen
21u15  Mulholland Drive
22u15  Living

Vr 6 januari

10u30  Pelle de politiewagen
11u00  De acht bergen
14u30  Strange World
15u00  Corsage
17u00  Onze Natuur, De Film
17u15  Rimini
19u30  The Godfather Part II
20u00  Good Luck to You, ...
22u00  The Banshees of Inisherin

Za 7 januari

10u30  Onze Natuur, De Film
11u00  Pim & Pom, ...
13u00  The Godfather  
15u00  De gelaarsde kat 2 
16u30  The Godfather Part II  
17u00  De acht bergen
20u00  The Banshees of Inisherin
21u00  The Godfather Part III 
22u15  Close

Zo 8 januari

10u00  Cinemini: Meneer papier
10u30  De acht bergen
14u30  Pelle de politiewagen
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Corsage
17u30  The Banshees of Inisherin
19u45  Close
20u00  The Godfather Part III  
21u45  Good Luck to You, ...

Ma 9 januari

14u30  The Stranger
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Competencia oficial
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  Rimini
19u45  Living
21u45  De acht bergen
21u45  Falcon Lake

Di 10 januari

14u30  Corsage
15u00  Close
17u00  The Stranger
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Doc africa: Si tu es un ...
19u45  De acht bergen
21u15  The Stranger
22u30  Good Luck to You, ...

Wo 11 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
15u00  Pim & Pom, het grote ...
17u00  Rimini
17u30  Living
19u30  L’immensità
20u00  Close
21u30  Rimini
22u00  The Banshees of Inisherin

Do 12 januari

14u30  The Stranger
14u45  De acht bergen
17u00  Falcon Lake
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Zolang we nog kunnen  
19u45  Good Luck to You, ...
21u30  Competencia oficial
21u45  De acht bergen

Vr 13 januari

14u30  Rimini
15u00  Living
17u00  De acht bergen
17u30  Falcon Lake
19u30  The Stranger
20u00  The Banshees of Inisherin
21u45  Rimini
22u15  Close

Za 14 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  L’immensità
17u30  Good Luck to You, ...
19u30  De acht bergen
19u45  Coco  
22u00  Falcon Lake
22u15  The Banshees of Inisherin

Zo 15 januari

10u30  Icarus
11u00  L’immensità
14u30  Good Luck to You, ...
15u00  Coco  
17u00  De acht bergen
17u15  The Stranger
19u30  Rimini
20u00  Living
21u45  Mulholland Drive
22u00  The Banshees of Inisherin

Ma 16 januari

14u30  La La Land
15u00  Good Luck to You, ...
17u00  Paddington 2
17u30  Pride & Prejudice
19u30  L’immensità
20u00  Good Luck to You, ...
21u30  The Life of Brian
22u00  Living

Di 17 januari

10u30  Cinema Poussette: Good 
 Luck to You, Leo Grande
14u30  L’immensità
15u00  Close
17u00  The Stranger
17u15  De acht bergen
19u30  Alcarràs 
20u00  The Banshees of Inisherin
22u00  Falcon Lake
22u15  Good Luck to You, ...

21u00  Comedy Shorts

Wo 18 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  Icarus
17u00  Alcarràs 
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  Pacifiction
20u00  Babylon
22u30  L’immensità

Do 19 januari

14u00  Onze Natuur, De Film
14u30  The Stranger
16u30  Babylon
17u15  Rimini
19u30  Maybe Tomorrow  
20u00  The Banshees of Inisherin
21u00  Pacifiction
22u15  Close

Vr 20 januari

14u30  L’Immensità
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Mulholland Drive
17u30  Close
19u30  De acht bergen
19u45  The Stranger
22u00  Alcarràs
22u15  The Banshees of Inisherin

Za 21 januari

14u30  Pietje Kortstaart
15u00  Onze Natuur, De Film
16u45  The Banshees of Inisherin
17u00  Alcarràs
19u00  Close
19u30  L’immensità
21u00  Babylon
21u30  The Stranger

Zo 22 januari

10u30  Pim & Pom, het grote ...
11u00  Babylon
14u30  Pacifiction
15u00  De gelaarsde kat 2
17u00  De acht bergen
17u30  Mulholland Drive
19u45  The Banshees of Inisherin
20u15  Zolang we nog kunnen
22u00  Rebel
22u00  Rimini

Ma 23 januari

14u00  Pacifiction
17u00  Rebel
17u15  Alcarràs
19u30  Que la bête meure  
20u00  Babylon
22u00  The Stranger

Di 24 januari

14u00  Babylon
15u30  L’Immensità
17u30  Close
17u45  The Stranger
19u30  De acht bergen
20u00  Alcarràs
22u15  Don’t Worry Darling
22u15  L’immensità

Wo 25 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
15u00  Pim & Pom, het grote ...
16u30  Pacifiction
16u30  Babylon
19u30  Tár
20u00  Nostalgia
22u15  The Banshees of Inisherin
22u30  Alcarràs

Do 26 januari

14u00  Tár
14u45  De acht bergen
17u00  Que la bête meure
17u30  Nostalgia
19u30  Don’t Worry Darling
20u00  The Banshees of Inisherin
22u00  Rebel
22u15  Nostalgia

20u30  ZED in de aula: Zillion  

Vr  27 januari

14u30  Alcarràs
15u00  Babylon
17u00  Rebel
19u15  De acht bergen
19u30  L’immensità
21u30  Tár
22u00  The Banshees of Inisherin

Za 28 januari

14u30  De gelaarsde kat 2
14u30  Tár
16u30  Close
17u30  Alcarràs
18u30  The Banshees of Inisherin
19u45  Pacifiction
21u00  Babylon
22u45  L’immensità

Zo 29 januari

10u30  Pietje Kortstaart
11u00  The Banshees of Inisherin
14u30  Pacifiction
15u00  Icarus
17u00  The Banshees of Inisherin
17u30  Tár
19u15  Nostalgia
20u30  L’immensità
21u30  De acht bergen
22u30  Alcarràs

Ma 30 januari

14u30  Tár
14u45  Nostalgia
17u00  De acht bergen
17u30  L’immensità
19u30  Le boucher  
20u00  Babylon
21u45  Tár

Di 31 januari

14u30  The Banshees of Inisherin
15u00  L’immensità
17u00  Tár
17u15  Nostalgia
19u30  Sneak Preview  
20u00  Alcarràs
22u15  L’immensità
22u30  Close
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ZED Cadeaubon
€ 11

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. € 7 / 3u 
(ipv € 8,6) of € 9 / 4u (ipv € 11).  
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: € 11

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 9

Reductietarief: € 9 
 ZED Lerarenkaart  | STUK Kaart  

Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 9
 cinemazed.be/studentenkaart

Cultuurkaart KU Leuven: € 8 
 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!

ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 54
 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. 

ZED verhoogt zijn prijzen

We doen het niet graag, maar door de inflatie en sterk gestegen 
kosten, zijn ook wij genoodzaakt onze ticketprijzen te verhogen. 
Vanaf januari 2023 bedraagt de basisprijs per ticket € 11 en de 
kortingsprijs € 9. Je kan als bezoeker steeds van die korting ge-
nieten door een ZESxZED kaart aan te kopen. De UITpas en het 
bijhorende kansentarief blijven ook nog steeds van kracht.

Ook voor groepen (vanaf 15 personen), voor alle jeugdfilms en 
voor houders van een Lerarenkaart en ZED Studentenkaart geldt 
het kortingstarief van € 9. Voor studenten met een KU Leuven Cul-
tuurkaart is dat zelfs € 8. De andere voordelen van je ZED-Studen-
tenkaart, zoals bring-a-friend, ZED in de Aula en filmklassiekers 
aan € 4 blijven ongewijzigd. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed


