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Recente releases

Elvis
1955. Een ontmoeting tussen twee mannen - de jonge, nog
onbekende muzikant Elvis Presley en de ondernemende
muziekmanager kolonel Tom Parker - zal de wereld veranderen. Meer dan 20 jaar lang zullen Elvis en de Kolonel
samenwerken, van Presley’s prille doorbraak, zijn ongeziene status als wereldster tot zijn vroegtijdige dood. De
complexe dynamiek tussen beide mannen schreef niet
alleen muziekgeschiedenis, maar had ook een enorme
impact op het persoonlijke leven van de iconische artiest,
voor wie het allemaal begon als kleine jongen gefascineerd
door gospelmuziek.
Toen bekend werd dat Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The
Great Gatsby) het levensverhaal van Elvis zou verfilmen
stonden heel wat gegadigden te trappelen om de King of
Rock & Roll te vertolken. De rol ging niet naar Harry Styles,
maar naar de nog relatief onbekende Austin Butler (Once
Upon A Time in Hollywood). Naast hem wel een grote naam,

want niemand minder dan tweevoudig Oscarwinnaar Tom
Hanks vertolkt de mysterieuze kolonel Parker. Priscilla Presley
is alvast fan en vol lof over beide vertolkingen en Baz Luhrmanns typerende uitbundige visuele stijl: “This story is about
Elvis and Colonel Parker’s relationship. It is a true story told
brilliantly and creatively that only Baz, in his unique artistic
way, could have delivered.”
2022, duur: 2:37, Verenigde Staten, regie:
Baz Luhrmann, met: Austin Butler, Tom Hanks,
Helen Thomson , Richard Roxburgh, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6,
27/6, 28/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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Sneak report
One Second
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 april was One second.
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

Waanzinnig mooie beelden, grote liefde voor
film, pakkend verhaal en zo anders dan wat we
doorgaans zien.

Prachtige beelden. Krachtig verhaal.

Zhang Yimou stelt nooit teleur.

Ontroerende en confronterende film.

Ik werd er best vaak een beetje ongemakkelijk
van, op een goede manier.

r de liefde voor
Verbluffend mooie beelden waa
cinema van afspat.

Mooi hoe er zo veel werd gezegd
met weinig woorden

One Second
China tijdens de Culturele Revolutie. Een gevangene ontsnapt uit een werkkamp in de hoop ergens het bioscoopjournaal te kunnen bekijken waar zijn
14-jarige dochter kort in voorkomt. Het is zijn enige kans om haar even terug
te zien, want ze is ondertussen zelf een van de revolutionairen waardoor hij als
veroordeelde haar onmogelijk kan opzoeken. De filmrol waarop de beelden
staan is echter gestolen door een weesmeisje. Hij zet alles op alles om de
filmrol te bemachtigen, terwijl in een afgelegen dorp iedereen vol ongeduld
uitkijkt naar de filmavond, een klein lichtpuntje in hachelijke tijden.
Sinds hij in 1988 in Berlijn de Gouden Beer won met zijn debuutfilm Red
Sorghum is Zhang Yimou (Raise The Red Lantern, House of FLying Daggers,
Shadow) uitgegroeid tot de belangrijkste hedendaagse Chinese regisseur die
wereldwijd furore maakt. One Second werd net voor de première op het Filmfestival van Berlijn in 2019 plots teruggetrokken, mogelijk omdat het verhaal
zich afspeelt tijdens de Culturele Revolutie, een periode die nog steeds erg
gevoelig ligt. Het is onduidelijk of de film sindsdien aangepast is, maar het
eindresultaat blijft een intens mooie, hartverwarmende en visueel prachtige
ode aan de kracht van cinema.
2020, duur: 1:43, China, regie: Zhang Yimou, met: Yi Zhang, Haocun Liu,
Wei Fan, e.a. dialogen: Chinees
Vertoningen: 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 9/6,
10/6, 11/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 21/6
in Cinema ZED-Vesalius.

Heel goed: 21%
Goed: 55%
Matig: 16%
Slecht: 8%
Heel Slecht: 0%
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BIO

Zhang Yimou

Al 35 jaar is de Chinese regisseur
Zhang Yimou het vlaggenschip van de
Chinese cinema. Hij maakte prachtige
intimistische parels als Raise the
Red Lantern, maar ook films van een
monumentale schoonheid zoals de
verbluffende wuxia film Hero. Zhang
Yimou werd wereldberoemd - en
dat maakt Peking soms een beetje
nerveus - getuige de onverwachte
terugtrekking van zijn laatste film
net voor zijn première in Cannes.
Gelukkig raakte One Second
ondertussen wel in de zalen. Tijd voor
een bio van de grote Chinese cineast.
De vijfde generatie

Zhang Yimou (°1951) was 15 jaar toen de
Culturele Revolutie in China uitbrak, een
periode van tien jaar waarin alles wat enigszins
intellectueel of bourgeoisie was radicaal
afgestraft werd: scholen werden gesloten
en wie gestudeerd had of niet voldoende
revolutionair was, werd onverbiddelijk
naar een werkkamp gestuurd. Ook Zhang
bracht jaren door in een werkkamp en in
een fabriek. Toen in 1979 de prestigieuze
Beijing Film Academy eindelijk weer opende,
was Zhang officieel te oud om aanvaard
te worden. Gelukkig werd hij door zijn
indrukwekkend fotografisch talent uiteindelijk
toch toegelaten. Zhang en zijn studiegenoten
vormden de zogenaamde ‘Vijfde Generatie’:
filmmakers die de Chinese cinema tot een
ongekend niveau brachten en de wereld
wisten te charmeren.
Internationale roem

Twee jaar na zijn afstuderen verraste Zhang
Yimou de filmwereld met zijn ijzersterke
debuutfilm Red Sorghum die de Gouden
Beer in Berlijn won. Het werd de eerste van
heel wat mijlpalen voor de Chinese cinema
die Zhang in de daarop volgende jaren zou
realiseren: hij regisseerde de allereerste
Chinese film die een Oscarnominatie kreeg
voor Beste Internationale Film (Ju Dou, 1990),
won de Grote Juryprijs in Cannes (To Live,

1994) en twee keer de Gouden Leeuw in
Venetië (The Story of Qiuju, 1992 en Not One
Less, 1999). Dit alles zorgde regelmatig voor
spanningen met het regime, dat het moeilijk
had met al die internationale aandacht voor
de - nochtans subtiele - maatschappijkritiek
in de films. Zo mocht Zhang niet naar de
prijsceremonie in Cannes gaan en werd To
Live zelfs verboden in China.
Moeilijke evenwichtsoefening

Gedurende heel zijn carrière moest Zhang,
net als elke Chinese kunstenaar, moeizaam
balanceren op de dunne koord tussen politieke
censuur en artistieke expressie. Eind jaren
‘90 had hij naar eigen zeggen genoeg van
de steeds terugkerende problemen met het
regime dat viel over bepaalde historische
of politieke referenties in zijn films. Een van
de redenen waarom hij vanaf de jaren 2000
zijn focus verlegde naar martial arts films. Die
vormden minder een doorn in het oog voor de
partij. Het genre werd de perfecte showcase
voor Zhang Yimou’s uitzonderlijke talent als
meester choreograaf en cinematografisch
virtuoos. Niemand minder dan Quentin
Tarantino werd grote fan en zorgde ervoor
dat Hero werd uitgebracht in de VS, waarop
Zhang zijn tweede Oscarnominatie voor Beste
Internationale Film binnenrijfde.
Visuele pracht

Zhang Yimou’s grootste kwaliteiten als
cineast zijn ongetwijfeld de uitgekiende
kleurpaletten vol symboliek, de wervelende
choreografieën en het verbluffende
samenspel van beeld, geluid en setting. Zijn
films zijn vaak een totaalspektakel waarin
alles klopt. Niet verwonderlijk dat Zhang

Yimou naast film, in China ook heel wat
opera’s en grootse spektakels regisseerde,
waaronder de slotceremonie van de
Olympische Spelen in 2008 en de viering
van 70 jaar Volksrepubliek in 2018. Dit
bracht hem alvast op een wit voetje bij het
regime. Toch bleek dit geen garantie, want
ook zijn laatste film, One Second, werd twee
dagen voor de première in Berlijn in 2019
plots teruggetrokken wegens ‘technische
problemen’, naar alle waarschijnlijkheid een
eufemisme voor censuur opgelegd door de
partij. Zelfs vandaag blijft Culturele Revolutie
immers een uiterst gevoelig onderwerp. One
Second is ongetwijfeld Zhang Yimou’s meest
persoonlijke film. Niet enkel omwille van
de situering in een periode die ook op hem
een grote impact had, maar vooral omdat
Zhang een wondermooie ode brengt aan zijn
allergrootste en onverwoestbare liefde: de
cinema. (BG)

FILMOGRAFIE
1987
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1995
1997
1999
1999
2001
2002
2004
2005

Red Sorghum
Codename Cougar
Ju dou
Raise the Red Lantern
The Story of Qiu Ju
To Live
Shanghai Triad
Lumière and Company
Keep Cool
Not One Less
The Road Home
Happy Times
Hero
House of Flying Daggers
Riding Alone for Thousands
of Miles
2006 Curse of the Golden Flower
2009 A Simple Noodle Story
2010 Under the Hawthorn Tree
2011 The Flowers of War
2014 Coming Home
2016 The Great Wall
2018 Shadow
2020 One Second
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Men
Na de onverwachte dood van haar man trekt Harper zich terug op het Britse
platteland. Daar wordt haar rust verstoord wanneer het lijkt alsof iets of iemand
haar stalkt. Wat begint als een sluimerende dreiging wordt een regelrechte
nachtmerrie, waarin ze belaagd wordt door de demonen uit haar verleden.
Na de succesvolle verfilming van twee van zijn boeken (The Beach en The Tesseract)
richtte schrijver Alex Garland zich op scenarioschrijven tot hij in 2015 de wereld
verraste met zijn regiedebuut Ex Machina. Die film leverde hem meteen een
Oscarnominatie op voor Beste Scenario en ook opvolger Annihilation werd
unaniem op lof onthaald. In zijn beklemmend horrordrama Men vallen vooral
de schitterende acteerprestaties van Jessie Buckley (The Lost Daughter, Wild
Rose) en Rory Kinnear (No Time To Die). Zij nemen de kijker vol overtuiging mee
in de duistere wereld die hypnotiserend verteller Alex
Garland weet te schetsen.
2022, duur: 1:40, Verenigd Koninkrijk, regie: Alex
Garland, met: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa
Essiedu, e.a dialogen: Engels
Vertoningen: 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 13/6, 15/6, 16/6,
18/6, 19/6, 20/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 27/6, 28/6
in Cinema ZED-Vesalius.

“A mind-bending
dissection of manhood.”



T H E H O L LY W O O D R E P O R T E R
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Les passagers
de la nuit
Parijs, jaren ‘80. Nadat haar man is weggegaan, blijft Elisabeth alleen achter met haar
twee tieners, Matthias en Judith. Ze vindt
werk bij een nachtelijke radioshow, waar ze
Talulah ontmoet. Al snel neemt ze de jonge
vrouw onder haar vleugels. Talulah ontdekt
de warmte van een thuis, zoon Matthias voelt
hoe het is om voor de eerste keer verliefd te
zijn, terwijl Elisabeth voor het eerst in haar
leven haar eigen weg probeert uit te stippelen.
Charlotte Gainsbourg schittert in dit teder
portret van regisseur Mikhaël Hers (Montparnasse, Amanda). Een intieme film die op een
wondermooie manier de schoonheid en de
liefde in de ogenschijnlijk alledaagse momenten weet te vatten. De vele micro-emoties die
ons dagelijkse leven kleuren en de subtiele
veranderingen in de sfeer van een gezin geven
een diepgang aan dit rake portret dat bijna
tijdloos aanvoelt, ook al situeert het zich in de
Parijse jaren ‘80. Eenvoudig, puur en oprecht.
2022, duur: 1:51, Frankrijk, regie:
Mikhaël Hers, met: Charlotte Gainsbourg,
Emmanuelle Béart, Noée Abita, Ophelia Kolb,
e.a. dialogen: Frans
Vertoningen: 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, 6/6, 8/6,
9/6, 11/6, 14/6 in Cinema ZED-Vesalius.

Coupez !
Een filmploeg is druk bezig met de opnames van een film over zombies in een verlaten gebouw. De regisseur loopt over van enthousiasme en energie om een nieuwe,
low-budget horrorfilm tot maken, maar de rest van de crew is volgens hem veel
te weinig betrokken. Wanneer er ‘echte’ zombies verschijnen, lopen de opnames
helemaal uit de hand.
Deze opmerkelijke film was dit jaar de openingsfilm van het Filmfestival van Cannes.
Regisseur Michel Hazanavicius is het meest bekend voor The Artist (2011), de
uiterst charmante stomme zwart-wit film die niet minder dan vijf Oscars won. Deze
bekroonde filmparel lijkt op het eerste zicht mijlenver te staan van de bizarre zombiekomedie Coupez ! Maar Hazanavicius is een liefhebber van alle filmgenres, die
hij telkens wil uitdagen en naar zijn hand zetten. Net als The Artist een ode was aan
de stille film is Coupez ! een geheel eigenzinnige ode aan de zombiefilm. Hoewel
Hazanavicius zélf zegt dat de film niet onder één noemer te vatten is en vindt dat het
publiek vooral zelf moet oordelen.
2022, duur: 1:51, Frankrijk, regie: Michel
Hazanacius, met: Romain Duris, Bérénice Bejo, e.a.
dialogen: Frans
Vertoningen: 24/6, 25/6, 26/6,
27/6, 28/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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Crimes of The Future
In een dystopische toekomst evolueert het DNA van de mens zo dat het zich steeds meer weet aan te
passen aan een kunstmatige en vervuilde omgeving. Beroemd kunstenaar Saul Tenser maakt gebruik van
deze evolutie en laat nieuwe, nog onbekende organen groeien in zijn lichaam. Samen met zijn partner
Caprice laat hij die nieuwe organen dan operatief verwijderen tijdens hun provocatieve performances.
Met deze langverwachte sci-fi body-horrorfilm keert bejubeld regisseur David Cronenberg terug naar zijn
eerste liefde. In 1986 brak hij door bij het grote publiek met The Fly, een body-horror klassieker die na 35 jaar
nog niets aan kracht heeft ingeboet. Tien jaar na The Fly veroverde Cronenberg Cannes met zijn cult-meesterwerk Crash, waar de menselijke geest en lichaam letterlijk botsen met technologie. Na enkele succesvolle films
waar de focus eerder wordt gelegd op de psychologische transformatie van zijn personages (A Dangerous
Method, A History of Violence) is Cronenberg terug met een intense body-horror die vragen stelt rond de instabiele identiteit van de mens in een veranderende technologische samenleving. Naast Cronenbergs habitué
Viggo Mortensen spelen Léa Seydoux en Kristen Stewart de hoofdrollen.
2022, duur: 1:47, Canada, Frankrijk, regie: David Cronenberg, met: Kristen Stewart, Léa Seydoux, Viggo
Mortensen, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 1/6 met inleiding door Steven Tuffin (Vertigo), 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6,
8/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, 18/6, 19/6, 21/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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BRING-A-FRIEND
MET ZED STUDENTENKAART

ZED SPRAK MET DAVID CRONENBERG

“Ik wil het net over schoonheid hebben.”

Hoewel hij in 2014 aankondigde dat
hij met Maps To The Stars zijn laatste
film ingeblikt had, verrast regisseur
David Cronenberg acht jaar later met
Crimes of the Future, die in première
ging op het Filmfestival van Cannes.
Op 79-jarige leeftijd keert hij daarmee
terug naar waar hij met cultklassiekers
als The Fly en Crash zo bekend mee
werd, provocerende horror over de
relatie tussen mens en technologie.
Je hebt het scenario meer dan 20 jaar
geleden geschreven. Hoe voelt het om er na

om te aanvaarden. Of misschien heb ik door
mijn levenservaring een beter inzicht in de
‘condition humaine’ of toch in die van mezelf.
De dialogen doen erg ‘film noir’ aan.
Personages zeggen het ene, maar bedoelen

“Ik ben altijd
verbaasd als
mensen geschokt
reageren”

al die tijd mee aan de slag te gaan?

Het klinkt misschien gek, maar wanneer ik iets
zelf geschreven heb, voelt het voor mij aan alsof
het scenario van iemand anders is als ik aan het
regisseren ben. Achteraf denk ik dan “Waarom
zou iemand dit schrijven, dit slaat nergens
op.” Tijdens het draaien moedig ik de cast en
crew ook aan om het script los te laten, maar
het op een andere manier te doen. Ik denk dat
François Truffaut ooit gezegd heeft: “Je schrijft
het scenario tegenover het onderwerp, je
regisseert tegenover het scenario en je knipt
tegenover wat er gedraaid is,” ‘tegenover’ is
misschien sterk uitgedrukt, maar elke stap in
het proces vergt wel een andere aanpak. Wat
het natuurlijk ook net interessant maakt.
Viggo Mortensen zei dat dit je meest
autobiografische film is. Klopt dat?

In zekere zin. Maar wel op een heel
uitzonderlijke manier. Zowel het personage in
de film als ik moeten nogal veel hoesten (lacht).
Eigenlijk kan je deze vraag beter stellen aan
Viggo, maar het klopt dat mensen die me erg
goed kennen me hebben verteld dat ze veel van
mij in het hoofdpersonage terugzien. Ik denk dat
hij het eerder in metaforische zin bedoelt, dat ik
veel van mezelf geef op creatief vlak, bijna alsof
je organen zou afstaan voor de kunst. Of hij wil
gewoon wat ophef veroorzaken.

Je film focust erg op het lichamelijke, op
body-horror, maar is de grootste horror niet
innerlijk?

Wel, ik bekijk mijn onderwerp niet als horror.
Ik wil het net over schoonheid hebben.
Ik heb mezelf ook nooit als body-horror
filmmaker gezien, dat is een stempel die
komt vanuit critici, of fans. Uiteindelijk gaat
iedere horrorfilm over de dood, en dat is
hoe je het ook draait of keert een fysieke
gebeurtenis. Zelfs als het gaat om leven na
de dood, of iets dat terugkeert of herrijst om
je te kwellen, gaat het nog steeds om het
lichamelijke. Bovendien maak ik eigenlijk geen
onderscheid tussen lichaam en geest. Mijn
geest, mijn lichaam, mijn brein, alles is met
elkaar verweven.
De term body-horror impliceert ook wat
negativiteit.

Inderdaad en de kern van de film gaat net
over aanvaarding, over het accepteren van
de realiteit naarmate die verandert. Ik denk
dat dat ook deels te maken heeft met mijn
leeftijd. Ik heb zelf met nieuwe realiteiten
moeten leren leven. Mijn vrouw, met wie ik
43 jaar gedeeld heb, is enkele jaren geleden
overleden. Dat was voor mij bijzonder moeilijk

eigenlijk iets helemaal anders.

In het echte leven zeggen mensen ook
zelden wat ze echt bedoelen. Deels omdat
gevoelens daar te complex voor zijn, deels
omdat ze op een bepaalde manier willen
misleiden of manipuleren. Maar dat is net de
de reden waarom ik dialogen zo fascinerend
vind, het is inherent aan cinema. Ik wilde in
mijn scenario allesbehalve saai zijn, maar
wel entertainen, provoceren. Vandaar ook
de focus op pijn en erotiek, zonder de
aanwezigheid van pijn kan er geen genot zijn
en verdwijnt er een stukje sensualiteit, dat is
niet alleen zo voor sadomasochisten, maar
voor iedereen. Dit probeer ik met woorden
duidelijk te maken in de film om het daarna in
beeld te brengen.
Je schrijft en je toont dingen die andere
mensen niet snel zouden bedenken of
te extreem zouden vinden. Heb je enig
idee waar je unieke verbeeldingskracht
vandaan komt?

Nee, voor mij voelt het net allemaal erg
natuurlijk. Ik ben altijd verbaasd wanneer
andere mensen geschokt reageren. Ik vind
zelf eigenlijk helemaal niet dat ik zo raar ben.
Mensen zijn van nature mateloos creatief.
Kinderen kunnen dat nog onbegrensd uiten,
maar naarmate we ouder worden komen daar
steeds meer sociale restricties bij die nefast
zijn voor de creativiteit. Het komt erop neer
dat ik mezelf eigenlijk gewoon als een kind
beschouw. (MV) 
Met dank aan
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Il buco

Die Wannsee Konferenz
In de ochtend van 20 januari 1942 vindt aan de oevers van de Wannsee in Berlijn
een conferentie plaats met vooraanstaande leden van het naziregime. Op uitnodiging van nazileider Reinhard Heydrich zijn vijftien hoge ambtenaren aanwezig om
te praten over de ‘Endlösung’, de definitieve oplossing voor het Jodenvraagstuk.
Het enige onderwerp op de agenda die ochtend: hoe kan de systematische massamoord op miljoenen Joden georganiseerd worden.
De Wannsee conferentie duurde minder dan twee uur en het verloop ervan werd
genoteerd in strikt geheime notulen. In maart 1947 kwamen deze notulen in de
handen van Robert Kempner, hoofdaanklager in het Wilhelmstrassenproces, waardoor de precieze gebeurtenissen exact kunnen getraceerd worden. Deze bijzondere
film volgt minutieus het protocol van de bijeenkomst en de dialogen komen voort
uit de bewaarde notulen. De film werd opgenomen op de originele locatie aan de
Wannsee in Berlijn met een keur aan bekende Duitstalige acteurs. Deze beklemmende, getrouwe reconstructie neemt je mee naar een van de meest hallucinante
conferenties in de geschiedenis van de mensheid, precies 80 jaar geleden. Een onthutsende, belangrijke film die je niet mag missen.
2021, duur: 1:48, Duitsland, regie: Matti
Geschonneck, met: Jakob Diehl, Philip Hochmair,
Godehard Giese, Maxmillian Brückner, Matthias
Bunschuh, Fabian Busch, e.a. dialogen: Duits
Vertoningen: 1/6, 2/6, 4/6, 5/6, 6/6, 8/6,
9/6, 12/6, 13/6, 14/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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Italië, 1961. Terwijl in het welvarende noorden van
het land Europa’s hoogste gebouw wordt opgetrokken, gaat een groepje avonturiers in het ongerepte Calabrië de diepte in. Letterlijk. De jonge
speleologen verkennen Europa’s diepste grot,
de Abisso di Bifurto. Voor het eerst wordt op bijna
700 meter onder de grond de bodem bereikt.
Deze stoutmoedige onderneming gaat aan de
bewoners van het nabijgelegen dorp onopgemerkt voorbij, maar niet aan de oude herder van
het Pollino plateau. Zijn leven raakt verweven met
het avontuur van de groep speleologen.
Elf jaar na zijn vorige film Le quattro volte en achttien
jaar na zijn debuut Il dono, heeft Italiaans regisseur
Michelangelo Frammartino, oorspronkelijk opgeleid
als architect en beeldend kunstenaar, eindelijk zijn
derde langspeler voltooid. Net als de vorige twee
films is Il buco een precieus uitgebalanceerd en
minimalistisch filmgedicht. Een bijzondere, beeldschone film die subtiel oog heeft voor het contrast tussen de ongerepte natuur en de menselijke
ondernemingsdrang en voor de transitie van landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. Il buco won de
Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.
2021, duur: 1:33, Italië, regie: Michelangelo
Frammartino, met: Paolo Cossi, Jacopo Elia,
Denise Trombin, Nicola Lanza, e.a. dialogen:
Italiaans
Vertoning: 21/6 met
video-inleiding door
Patrick Duynslaegher
in Cinema ZED-Vesalius.

“Heart-wrenching, humane
and humble, this is something
very, very special indeed.”


NME

Nowhere Special
John is een 35-jarige ramenwasser in Noord-Ierland die als alleenstaande vader vol liefde zorgt voor zijn
vierjarig zoontje Michael. Maar John staat voor een aartsmoeilijke keuze want de kleine Michael zal binnenkort ook zonder zijn vader verder moeten. Het laatste wat John nog voor zijn zoon kan doen is een perfecte
adoptiefamilie voor hem zoeken. Hij denkt te weten wat hij zoekt en krijgt steun van een adoptiebureau,
maar de twijfels nemen toe. Bestaat de perfecte familie wel? Wie is een goede ouder en wie past het best
bij Michael? Toch moet John een beslissing nemen. Samen met Michael ontdekt hij dat je op je gevoel moet
vertrouwen.
Ongelofelijk ontroerend, wondermooi, groots in zijn soberheid, intens gevoelig, hartverwarmend. De superlatieven die bovengehaald worden om deze kleine, intieme film te duiden spreken boekdelen. En het feit dat
de film gebaseerd is op een waargebeurd verhaal doet deze parel nog langer nazinderen. Een prachtfilm, met
een unieke chemie tussen de kleine Daniel Lamont en James Norton (Little Women), wiens naam de ronde doet
als mogelijke nieuwe James Bond.
2020, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: Uberto Pasolini, met: James Norton, Daniel Lamont, Eileen
O’Higgins, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 8/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 16/6, 19/6, 20/6,
21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6, 28/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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El buen patrón
De charismatische fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: hij maakt kans op een lokale Business Excellence-prijs. Alles in zijn familiebedrijf dat industriële weegschalen produceert, moet hiervoor
gesmeerd lopen. Maar Blanco’s perfecte plaatje wordt bedreigd wanneer hij te maken krijgt met een ontslagen werknemer die uit is op wraak, een depressieve opzichter, en een verliefde ambitieuze stagiaire.
De manipulatieve ‘goede baas’ zet alles op alles om de prijs binnen te halen en de orde in zijn bedrijf te
herstellen. Met alle explosieve gevolgen van dien.
Schrijver, regisseur en documentairemaker Fernando León de Aranoa toont in El Buen Patrón op komische
wijze de onbalans tussen werkgever en werknemer. Zijn stijl doet denken aan het filmische sarcasme van de
gebroeders Coen: de toon is opgewekt, terwijl wat er gebeurt allesbehalve vrolijk is. Javier Bardem schittert
als excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit met het privéleven van zijn medewerkers. Bovendien
brak de film met een totaal van twintig het recordaantal Goya-nominaties. Zes daarvan wisten ze nog eens te
verzilveren, waaronder Beste Film, Beste Regie, en Beste Mannelijke Hoofdrol.
2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor, Óscar de la Fuente, e.a. dialogen: Spaans
Vertoningen: 15/6, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6, 22/6,
23/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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€4 m
e
stude t je ZEDnten
k a ar t

ZED in de Aula
In kader van de SOS-blok campagne, slaan Cinema ZED en de studentenkoepel
LOKO de handen in elkaar voor een welverdiende filmpauze. Zet je blokzorgen
even opzij en geniet van een heerlijk ontspannende film in Aula Vesalius.

West Side Story
Amerika, eind jaren ‘50. Twee straatbendes strijden om de macht in
de buurt. Aan de ene kant staan de Sharks van Bernardo, met leden
van Puerto Ricaanse afkomst, aan de andere kant de Jets onder de
leiding van Riff. Wanneer Tony, een jongen van de Jets, en Maria, de
zus van de leider van de Sharks, verliefd worden op elkaar weten ze
dat hun liefde onmogelijk is. Maar elkaar vergeten lukt niet.
2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: Steven Spielberg,
met: Ansel Elgort, Rachel Zeigler, Ariana DeBose, David Alvarez,
Rita Moreno, e.a. dialogen: Engels

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

Vertoning: 1/6 om 20u30

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

€4

€8
voor een

ZED IN DE AULA

FILMTICKET

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

GRATIS

naar de film op
je verjaardag

Maak kans op een

DINNER & MOVIE

1 maand lang
films streamen op

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

Op 9 mei wordt elk jaar de
Dag van Europa gevierd.
Professor Europese politiek
Steven van Hecke leidde
namens het Fonds involvEU
The Iron Lady in, gepaard
met een boekvoorstelling
van Waarom Europa.
Kleine geschiedenis van
een groot project.

In kader van Ennio, de documentaire over het
leven van de legendarische Italiaanse componist,
kwam Robin Broos, auteur van The Original
Soundtrack langs voor een muzikale inleiding
vol anekdotes over het leven van de maestro.

De komst van een nieuwe Downton
Abbey film, dat moesten we wel in stijl
vieren en dat deden we met een
Downton-style photobooth en een
exclusieve High tea in Het Strand,
met typisch Britse versnaperingen.

Ons maandelijkse studentenevenement ZED in de Aula
was weer een fantastische avond! Ditmaal konden de
studenten genieten van The French Dispatch.
ZED Vedettes Giel en Jan zorgden samen met
ZED programmator Koen Monserez voor wat randanimatie
én we voorzagen een lekker extraatje in thema.
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Deze maand presenteerde
DOCVILLE Trenches,
de winnaar van de prijs
voor Beste Internationale
Documentaire op
DOCVILLE 2022.
VRT NWS journalist Marijn
Trio, gespecialiseerd in
Rusland, Oekraïne en
Oost-Europa,
was erbij voor
een boeiend nagesprek.

“Flee is een film die het hart beroert,
het medium naar nieuwe hoogtes stuwt
én die een verhaal vertelt dat het
waard is om een zo groot mogelijk
publiek te bereiken.”



D E S TA N D A A R D

Documentaires
Flee
De Afghaanse Amin staat op het punt om te trouwen met zijn Deense partner. Maar noch zijn partner,
noch zijn beste vrienden kennen het verhaal van de vlucht uit zijn thuisland 20 jaar geleden. Op voorwaarde dat hij anoniem kan blijven, stemt hij in met het voorstel van regisseur Jonas Poher Rasmussen om
voor één keer diep te graven in zijn verleden en het volledige relaas te doen over hoe hij is gevlucht. Het
blijkt een bloedstollend verhaal over de eenzame tocht door het niemandsland tussen burger en illegaal,
langs corrupte Russische agenten en gewetenloze smokkelaars.
Via een erg geslaagde mozaïek van archiefbeelden en getekende herinneringen wordt een intiem en meeslepend portret geschetst van een man op zoek naar zijn ware ik en een veilige thuis. Deze geanimeerde
documentaire won de Grote Juryprijs op het prestigieuze Sundance Filmfestival, werd voor maar liefst drie
Oscars genomineerd en won zowel de Jury als de Publieksprijs op Anima. Een origineel gebracht intens en
persoonlijk, maar ook politiek beladen verhaal, met onderwerpen die hun relevantie nog niet verloren zijn.
2021, duur: 1:30, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Zweden regie: Jonas Poher Rasmussen dialogen:
Dari, Deens, Engels, Russisch, Zweeds
Vertoning: 2/6, 4/6, 7/6, 9/6, 13/6, 15/6 in Cinema ZED-Vesalius.
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New Pigs
on the Block
Varkens Luc, Mia en Anja hebben hun stek in een
afgebakend stukje niemandsland, tussen een
spoorweg en een kleine parking. Ze maken deel
uit van een sociaal project waarbij ze naar hartenlust de voedseloverschotten van restaurants en
winkels uit de buurt wegwerken en warmte en
vriendschap krijgen van de buurtbewoners. Maar
wanneer de zomer overgaat in de herfst wordt hun
vredige bestaan steeds vaker verstoord, de sfeer
tussen de varkens wordt grimmiger en hun vertrouwen in de mens ebt steeds meer weg.

D O C V ILLE PR ESENTEERT

Elizabeth
2022 is het jaar waarin koningin Elizabeth 70 jaar op de Britse troon zit: een historische mijlpaal. Aan de hand van uniek archiefmateriaal, recente beelden en homevideo’s van het publiek volgen we koningin Elizabeth vanaf haar jonge jaren, tot
het media-icoon dat ze vandaag de dag geworden is. Terwijl de tijd verstrijkt, lijkt
alles te veranderen: machthebbers, bekende sterren, modegrillen komen en gaan,
alleen The Queen blijft onverstoorbaar staan.
De recent overleden regisseur Roger Michell (The Duke, Notting Hill) maakte kort
voor zijn dood deze bijzondere, grappige en soms zelfs ondeugende viering van de
langstzittende monarch ooit. Een cinematografisch plakboek vol nostalgische en bijzondere beelden van een vrouw voor wie het woord standvastig lijkt uitgevonden. Ze
blijkt een buitengewone constante in een wereld die enorme veranderingen onderging in de voorbije 70 jaar.

Fotograaf en filmmaker Jimmy Kets (OdysSea) richt
zijn camera op drie varkens in deze tedere en toch
confronterende film, die op ongeziene wijze de
ambigue relatie belicht tussen mens en dier. De
camera brengt ons op ooghoogte van de varkens
waardoor we volledig ondergedompeld worden in
hun leefwereld en van daaruit met een nieuwe blik
kunnen kijken naar onszelf als mens.
2022, duur: 1:06,
België, regie:
Jimmy Kets
Vertoningen:
15/6, 18/6, 19/6,
22/6, 23/6, 25/6 in
Cinema ZED-Vesalius.

2022, duur: 1:29, Verenigd Koninkrijk, regie: Roger Michell, dialogen: Engels
Vertoningen: 2/6, 4/6, 7/6, 8/6,
12/6, 20/6 in Cinema ZED-Vesalius.

HET HOEFT NIET
ALTIJD VLEES TE ZIJN...
Daarom kan je op zondag 19/6 na de film genieten van een heerlijke vegetarische maaltijd in
Het Strand. Voor €25 koop je een combiticket
voor de film, diner en een drankje. De plaatsen
zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!
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ZED SPRAK MET REGISSEUR JIMMY KETS

“Ik heb mij geen seconde verveeld“

Je vorige twee films gingen over een
fotograaf. Nu film je varkens. Kan je daar
iets over vertellen?

Deze film is puur toevallig ontstaan. Ik was
aan het wandelen met mijn hond en nam
ineens een andere route waardoor ik plots
op drie varkens botste. Voor mij was dat
liefde op het eerste gezicht. Ik voelde een
soort onweerstaanbare drang om iets te
doen met die drie varkens. Ik dacht eerst aan
een fotoreportage, maar het is pas met een
camera dat je hun bewegingen kan vatten,
hun manier van communiceren. Een aantal
dagen later ben ik voor het eerst naar daar
gegaan om te filmen en de varkens hebben
mij meteen verwelkomd. In het begin bijten
ze in je laarzen en in de kabels van je camera,
maar na een week begon dat te wennen.
Vanaf toen heb ik in totaal vier maanden, elk
vrij moment dat ik had, doorgebracht bij die
varkens. En ik heb mij daar absoluut geen
seconde verveeld.
Waarin ligt het verschil met mensen voor
je lens?

Voor mij was dit zeer bevrijdend. Als je
mensen fotografeert of filmt, is dat allemaal
goed voor een kwartier of een uur, maar
daarna willen die ook wel weer afronden. En
dat is soms vervelend, want ik ben iemand, die
‘all the way’ wil gaan als ik iets aan het maken
ben. Dat was het voordeel met die varkens.
Die hebben nooit gezegd “Jimmy, stop er
maar mee.” Ook op momenten dat er weinig
gebeurde: ik bleef. Tot er plots kleine dingen
gebeuren die je niet kan voorspellen en er een
opeenstapeling van gebeurtenissen volgt. Als
je dat meemaakt, kan je echt geen seconde
meer missen en wil je elk vrij moment daar zijn.
Dan kwam mijn hoogzwangere vriendin mij
‘s avonds uit die wei halen “En nu kom je naar
huis en de douche in!”. Maar los daarvan was
er niemand die zei “Nu is het genoeg”.

“Als ik iets
aan het maken
ben, wil ik ‘all the
way’ gaan”
Al snel leef je mee met varkens, ook als
kijker. Toen jij daar zat, moest je jezelf
tegenhouden om ze niet te beschermen? Of
ze ook wat extra te voeren?

Als fotograaf en zeker als documentairemaker
heb je tegelijkertijd een band met je
onderwerp, want je wil iets creëren vanuit
een soort betrokkenheid en uit liefde. Maar
je moet daar natuurlijk ook afstand van
kunnen nemen. Ik had mij vanaf het begin
voorgenomen om nergens ‘medeplichtig’
aan te zijn, ik was immers geen deel van het
project. Als ik die varkens te eten zou geven
en ze wisten dat ik regelmatig eten bij had,
zou dat ook niet goed komen: ze zouden
mij bestormen! Daarom heb ik mij afzijdig
gehouden en bleven ze rustig in hun nest
liggen wanneer ik daar binnen kwam. Net
hierdoor gebeurden er plots wonderlijke
dingen voor de camera.
Je hebt de film gemaakt uit overtuiging,

geen varkensvlees meer, dat wel. En voor de
rest, één keer per week kan ik het vlees niet
laten, rundsvlees dan. Voor mij is deze film
echt puur ontstaan uit fascinatie voor die drie
personages. Dat hadden voor hetzelfde geld
een man en twee vrouwen kunnen zijn bij
wijze van spreken, maar het zijn nu toevallig
varkens.
Je doorprikt hier wel een soort van mythe
voor niet-vegetariërs of flexitariërs rond
het idyllische bioproject. Ze hebben ruimte,
er wordt voor gezorgd. Het lijkt beter, maar
is dat wel zo?

Uiteraard, de varkens zoals ze daar stonden,
hebben natuurlijk een veel beter leven gehad
dan de varkens die ergens in een betonnen
bunker staan, die een buitenstaander nooit
ziet. Maar het zijn ook geen heilige beesten:
ze hebben een onderlinge hiërarchie en
jaloezie. Ook het project zelf… Het begint in
de zomer als een ogenschijnlijk paradijs. Er is
eten genoeg, het ziet er allemaal gezellig uit,
er zijn veel vrijwilligers. Maar dan begint het
te regenen, het wordt modderig, de varkens
worden misschien iets minder schattig, het
begint daar te stinken, alles wordt vuil en
drassig. En hoe kouder en vuiler het wordt,
hoe minder vrijwilligers er zijn. Gaandeweg
stort die utopie die gecreëerd was een
beetje uit elkaar. Want we zijn maar mensen
en we kunnen zelfs een relatief klein project
zoals het spilvarken moeilijk volhouden.
Goede bedoelingen zijn één ding, maar het
volhouden is allemaal niet evident natuurlijk.
Dus in die zin zegt een film over drie varkens
ook heel veel over ons als mens?

Ik hoop van wel. (BG) 

maar je bent zelf geen vegetariër dacht ik?

Neen, niemand is perfect. Het is ook niet de
bedoeling dat dit een pamflet is tegen de
vleesindustrie. Maar ik eet sindsdien sowieso
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Why We Fight?

The Velvet Queen

Wat is geweld? En waar komt het vandaan? Is het het iets
lichamelijks? Of mentaal? Wanneer we zonder woorden
vallen, neemt het lichaam over. Er is geweld in de wereld
rondom ons, maar ook in ons diepste binnenste. Drie
dansers gaan op basis van hun persoonlijke ervaringen
op zoek naar vragen en antwoorden rond geweld. Hoe
ga je in de wereld van vandaag om met angst, frustratie
en teleurstelling, als je je niet gehoord of niet begrepen
voelt? Is het überhaupt mogelijk om geweldloos op te
treden?

Hoog op het Tibetaanse plateau, tussen onontdekte en ontoegankelijke valleien
ligt een van de laatste heiligdommen van de wilde wereld, waar zeldzame en
onontdekte fauna leeft. Vincent Munier, een van ‘s werelds meest gerenommeerde wildlife fotografen neemt de avonturier en romanschrijver Sylvain
Tesson mee op zijn nieuwste missie. Gedurende enkele weken verkennen ze
deze valleien op zoek naar unieke dieren en proberen ze de sneeuwpanter te
spotten, één van de zeldzaamste en moeilijkst te benaderen grote katten.

Choreograaf Alain Platel en fotografe Myriam Devriendt proberen via drie dansers, krachtige beelden en verschillende
visuele metaforen de essentie van geweld te begrijpen. De
film gaat dieper in op sociale veranderingen, het gebrek aan
emotionele verwerking en de uitzonderlijke kracht van de
mensheid die altijd lijkt te balanceren tussen het creëren van
iets spectaculair moois en iets verschrikkelijk wreed.
2021, duur: 1:38, België,
regie: Alain Platel, Mirjam
Devriendt, dialogen:
Engels, Frans, Nederlands
Vertoningen: 6/6, 12/6
in Cinema ZED-Vesalius.
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The Velvet Queen overstijgt de gewone natuurfilm door de poëtische mijmeringen van Tesson over de relatie tussen mens en natuur in deze hedendaagse maatschappij en de kunst van het kijken – en bekeken worden. Want het sneeuwluipaard is een meester in de camouflage en heeft het duo in de gaten, lang voor
zij dat goed en wel beseffen. Regisseur Marie Amiguet legt de queeste van de
vrienden vast met oog voor het natuurschoon en een vleugje relativerende humor.
De soundtrack van Warren Ellis en Nick Cave maakt van de film een hypnotische
kijkervaring.
2021, duur: 1:32, Frankrijk, regie: Marie Amiguet,
Vincent Munier, dialogen: Frans
Vertoningen: 3/6, 6/6, 12/6,
14/6, 20/6 in Cinema ZED-Vesalius.

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

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

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

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

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

The Film Stage

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

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

www.dalton.be

a f ilm by

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

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

MOTION PICTURES SOUND EDITORS-USA (2021)

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

BRITISH INDEPENDENT
FILM AWARDS (2021)
BEST DOCUMENTARY
BEST SOUND

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

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

thereasonijump-defilm.nl
www.cherrypickersfilm.nl

reasonijumpfilm

facebook.com/cherrypickersfilm www.cherrypickersfilm.be

@cherrypickersbelgium
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“Dé ultieme Vikingfilm,
die alle andere moeiteloos
laat verbleken.”


F I L M T O TA A L

Play It
Again Sam
Is het er de voorbije weken nog niet
van gekomen om die ene topfilm te
komen bekijken? Of was je favoriete film
net uitverkocht? Geen paniek: Cinema
ZED geeft je een herkansing. In de Play
It Again Sam-reeks herhalen we de
hoogtepunten van de afgelopen maand:
de films die je echt gezien moét hebben
op het grote witte doek.
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The Northman
De jonge Viking prins Amleth is getuige van
de brutale moord op zijn vader door zijn oom
Fjölnir. Overmand door verdriet en woede
vlucht hij weg in een roeibootje terwijl hij de
woorden uitspreekt die hij als een mantra zal
blijven herhalen terwijl hij opgroeit: “Ik zal je
wreken, vader! Ik zal je redden, moeder! Ik zal
je doden, Fjölnir!” 25 jaar later is de woede
nog niet gaan liggen en begint Amleth aan
zijn wraak queeste.
2022, duur: 2:16, Verenigde Staten, regie:
Robert Eggers, met: Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Claes Bang, Anya TaylorJoy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, e.a.
dialogen: Engels,
Oud-Noors
Vertoningen:
19/6, 21/6, 22/6, 23/6,
25/6, 26/6 in Cinema
ZED-Vesalius.

Downton Abbey:
A New Era

Vortex

The Duke

Violet Crawley, de pittige matriarch die iedereen op zijn plaats kan zetten met een gewiekste blik of gevatte opmerking, weet ook op
haar oude dag de familie te verrassen. Een
mysterieuze man uit haar verleden heeft haar
een statig landhuis nagelaten in het zonnige
Frankrijk. Tijd voor de oer-Britse Crawleys om
zich aan de oversteek van het kanaal te wagen
en een avontuur aan te gaan in het Zuiden van
Frankrijk.

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

Engeland, 1961. Kempton Bunton, een vriendelijke, wat oudere taxichauffeur, is verontwaardigd dat hij kijk- en luistergeld moet
betalen terwijl zijn tv-toestel zelfs geen BBC
ontvangt. Wanneer hij hoort dat de National Gallery een immense som belastinggeld betaald heeft voor een schilderij van
de Spaanse schilder Goya is de maat vol.
Hij besluit het schilderij te stelen en met het
losgeld tv-licenties gratis maken voor gepensioneerden.

2022, duur: 2:05, Verenigd Koninkrijk, regie:
Simon Curtis, met: Maggie Smith, Elizabeth
McGovern, Tuppence Middleton , Hugh Dancy,
e.a. dialogen: Engels

2022, duur: 2:22, Frankrijk, regie: Gaspard
Noé, met: Françoise Lebrun, Dario Argento,
Alex Lutz, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen:
2/6, 3/6, 5/6, 7/6,
9/6, 10/6, 11/6, 12/6,
15/6, 17/6, 19/6 in
Cinema ZED-Vesalius.

Vertoningen: 3/6,
4/6, 7/6, 12/6, 16/6
in Cinema ZED-Vesalius.

2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk,
regie: Roger Michell met: Helen Mirren, Jim
Broadbent, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 1/6,
4/6, 5/6, 8/6, 12/6, 14/6
(Cinema Poussette), 16/6
in Cinema ZED-Vesalius.

Poussette
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Filmklassieker

Cinema ZED plaatst zich met veel genegenheid in de lange traditie van Leuvense
cinema’s en filmclubs. Een bijzondere tentoonstelling over de legendarische
filmclub Projecta (en haar filmaffiches) is dan ook de ideale gelegenheid om een
van de toenmalige klassiekers opnieuw te vertonen.

Touch of Evil

Expo Projecta

Mike Vargas is een Mexicaanse politieagent die met zijn vrouw op huwelijkreis is in een Amerikaans grensstadje. Wanneer een autobom ontploft
waarbij een Amerikaanse investeerder om het leven komt, wordt hij noodgedwongen betrokken bij het lokale politieonderzoek. Hij ontdekt dat
sheriff Hank Quinlan, die er zo zijn eigen onderzoeksmethodes op nahoudt,
een onschuldige Mexicaan wil beschuldigen van de aanslag. Vargas wilt
dit kost wat kost voorkomen en gaat zelf op zoek naar de waarheid. Maar
Quinlan is bereid de grote middelen in te schakelen om Vargas te dwarsbomen en stapt naar de maffia…

Al in 1948 groeide bij enkele filmminnende studenten het idee om
binnen Leuven een nieuw aanbod films te tonen, als aanvulling op
het commerciële filmcircuit. In 1955 kreeg het concept vaste vorm
onder de naam ‘Projecta & Studio 7. Centrum voor Filmstudie’. Eén
keer per week vertoonden ze in de Leuvense Cinema Monty een
alternatieve titel: de eerste Rossellini, Hitchcock, Kurosawa, Welles,
Visconti, Tati, Kubrick, Varda…allemaal passeerden ze de revue.
Vanaf 1962 trok Projecta naar het knussere filmzaaltje van het Huis
der Vlaamse Leergangen op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat, het huidige CERA-gebouw. Precies op die plek loopt
momenteel een tentoonstelling over de geschiedenis van de club
en zijn affiches, met een bijzondere bijhorende catalogus met de
sprekende ondertitel Van Projecta tot Cinema ZED.

Met Touch Of Evil toont Orson Welles duidelijk aan dat Citizen Kane geen
beginnersgeluk was. De studio geloofde er minder in en knipte lustig in de
film: zo’n 20 minuten sneuvelden op de montagetafel. Gelukkig werd in 1998,
op basis van kwade notities van Welles aan zijn
toenmalige studio, de film in zijn originele versie
hersteld. Het is deze versie die vertoond wordt.
1958, duur: 1:51, Verenigde Staten, regie:
Orson Welles, met: Charlton Heston, Orson
Welles, Janet Leigh, Joseph Calleia e.a.
dialogen: Engels
Vertoning: 17/6 met inleiding door de stichters
van Projecta in Cinema ZED-Vesalius
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Cinema ZED Hasselt

De Kortste Nacht:
Shorts at Night
Korte nachten vragen om korte films! Duik de kortste nacht van
het jaar in met vijf kortfilms waarin de maan hoog aan de hemel
staat en de nacht vol verrassingen is. Kortfilmfestival Leuven
selecteerde vijf Vlaamse kortfilms die je meenemen naar de verlaten straten van de slapende hoofdstad en naar wilde feesten
waar de ochtend nog ver weg is.
Tot Ik Terugkom - Ramy Moharam Fouad
Een hele generatie jongeren maakt zich op om te vertrekken.
Naar ergens ver, voor lange tijd. Aram twijfelt over hoe en met
wie hij zijn laatste avond in vrijheid wil doorbrengen.
The Sky Was Pink - Jules Comes
De jonge actrice Yana staat op het punt om een belangrijke beslissing te nemen die haar leven voorgoed zal veranderen. Ze riskeert
haar vrienden, familie en geliefden te verliezen, maar is vastberaden.
At Night We Fly - Gert-Jan Verdeyen
Drie non-binaire vrienden gaan ‘s nachts op stap door de straten.
Ze voelen er zich vrij en verlost van de dagelijkse realiteit. Eindelijk
kunnen ze zichzelf zijn, ten minste tot de zon op komt.
Burning Clouds - Yentl De Baets
Een passerende meteoriet brengt op een koude winternacht een
jonge vrouw, een werkloze man en een fabrieksarbeider samen.
Eden - Sven Spur
Een rusteloze jongeman doorkruist de nachtelijke gayscene van
de grootstad.
2021, duur: 1:34, België, regie: Verschillende regisseurs,
met: Jolan De Bouw, Laura Sépul, Tibo Vandenborre, Melody Van
Gompel, Youri Dirkx e.a. dialogen: Frans, Nederlands

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

Zondag 5 juni
14u30 De geur van worteltjes
16u30 El buen patrón

Maandag 6 juni
20u The Velvet Queen

Dinsdag 7 juni
20u The Northman

Zondag 12 juni
16u30 Ennio

Maandag 13 juni
20u El buen patrón

Dinsdag 14 juni
20u Crimes Of The Future

Zaterdag 18 juni
20u True Mothers

Zondag 19 juni
14u30 Belle
16u30 New Pigs On The Block

Maandag 20 juni
20u The Northman

Dinsdag 21 juni
20u Il buco

Vertoning: 21/6
in Cinema ZED-Vesalius.
= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96, Hasselt

www.cinemazed.be/hasselt

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

Lightyear

De Bad Guys

Na een lange voorbereiding en intensieve training is astronaut Buzz
Lightyear er helemaal klaar voor: hij mag een gloednieuwe supersnelle raket uittesten. Maar de missie loopt niet zoals gepland, waardoor Buzz zich plots 62 jaar verder in de toekomst bevindt. Samen
met robotkat Sox en Izzy, de kleindochter van zijn vroegere commandant, stort hij zich in een ongekend avontuur.

Het gevreesde team van de Foute Jongens bestaat uit vijf vrienden:
vriendelijke zakkenroller Mr. Wolf, doorgewinterde kluizenkraker Mr.
Slang, koele meester in vermommingen Mr. Haai, krachtpatser met
een kort lontje Mr. Piranha en de scherpe ervaren hacker Ms. Tarantula , alias ‘Webs’. Na jaren van overvallen plegen, worden de meest
gezochte criminelen toch een keer gepakt. Mr. Wolf sluit een deal
om te voorkomen dat ze de gevangenis in moeten: de Foute Jongens
moeten goed worden. Maar kan hij zich wel aan deze afspraak
houden?

De langverwachte Disney/Pixar film Lightyear vertelt niet het verhaal van het
bekende speelgoedfiguurtje uit Toy Story, maar wel van de legendarische
ruimteheld die de inspiratiebron voor het speelgoed zou zijn. Regisseur
Angus MacLane, die ook co-regisseur was van Finding Dory, legt het zo uit:
“Ik vroeg me af welke film Andy gezien zou hebben waardoor hij absoluut
een Buzz Lightyear actiefiguur wilde. Die film heb ik dan gemaakt.” Een heerlijke uitbreiding op de wereld van Toy Story in de beste Pixar traditie.
2022, duur: 1:40, Verenigde Staten,
regie: Angus MacLane, met: Louis
Talpe, Barbara Sarafian, Yemi Oduwale,
Jennifer Heylen, Michiel De Meyer, e.a.
dialogen: Nederlands
Vertoningen: 15/6, 18/6, 19/6, 22/6,
25/6, 26/6 in Cinema ZED-Vesalius.
Originele versie: 17/6, 20/6, 24/6, 26/6,
28/6 in Cinema ZED-Vesalius.
Vanaf 6 jaar
24

De nieuwste film van Dreamworks Animatie is een razend spannend
verhaal vol actie en dolle dwaasheden waarbij niemand ooit zo hard
gefaald heeft in zijn pogingen om goed te zijn als de Bad Guys. Een
ware ‘heist movie’ op kindermaat.
2022, duur: 1:40, Verenigde Staten,
regie: Pierre Perifel, met: Sam Rockwell,
Marc Maron, Graig Robinson, Alex Borstein,
e.a. dialogen: Nederlands
Vertoningen: 1/6, 5/6,
6/6 in Cinema ZED-Vesalius.

Vanaf 6 jaar

De geur
van worteltjes

Mijn leven
in Versailles

Konijn en Eekhoorn zijn buren, maar bovenal ook de bovenste beste
vrienden. Het zijn lekkerbekken en levensgenieters. Maar door een
verschil in smaak krijgen ze ruzie. Op een nacht neemt Eekhoorn zijn
koffers en verhuist, maar hij laat zich vangen door een vos…

Wanneer Violette haar ouders verliest gaat ze bij haar oom wonen,
die het onderhoud doet van het beroemde paleis van Versailles.
Violette heeft een hekel aan hem: hij stinkt, heeft geen tafelmanieren en snurkt vreselijk. Maar tussen de blinkende spiegelzalen en
de prachtige tuinen groeien het koppige meisje en de oom stilaan
naar elkaar toe. Samen kunnen ze hun verdriet een plaats geven.

De film wordt gevolgd door drie korte animatiefilms: Wortelconfituur,
De Reuzewortel en De kleine egel.
2015, duur: 0:45, België, Frankrijk, regie: Arnaud Demuynck, Rémi
Durin, Anne Viel, Pascale Hecquet, Marjorie Caup, met: Jan Schepens,
Chadia Cambie, Remi De Smet, Pommelien Thijs e.a. dialogen:
Nederlands
Vertoningen: 4/6, 5/6,
12/6 in Cinema ZED-Vesalius.

Een heerlijk mooie, ontroerende animatiefilm met schitterende historische decors die wel kunstwerken lijken en oprechte emoties van
plezier en verdriet. Deze film wordt gecombineerd met twee kortfilms: Paraplu’s en Pompier.
2021, duur: 0:50, Frankrijk, regie: Verschillende regisseurs,
dialogen: Nederlands
Vertoningen: 8/6, 11/6, 12/6,
19/6, 26/6 in Cinema ZED-Vesalius.

Vanaf 4 jaar

Vanaf 6 jaar
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JUNI 2022

Schema

Wo 1 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

De Bad Guys
The Duke
Les passagers de la nuit
Die Wannsee Konferenz
One Second
Crimes of the Future
Les passagers de la nuit
Die Wannsee Konferenz

Do 2 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u15

Elizabeth
One Second
Flee
Die Wannsee Konferenz
Les passagers de la nuit
Downton Abbey: A New Era

Vr 3 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u30

One Second
The Velvet Queen
Les passagers de la nuit
Downton Abbey: A New Era
Vortex
Crimes of the Future

20u30 ZED in de Aula:

West Side Story

Wo 8 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Mijn leven in Versailles
The Duke
Les passagers de la nuit
Crimes of the Future
Nowhere Special
Men
Elizabeth
Die Wannsee Konferenz

Wo 15 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

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

Aula Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c,
3000 Leuven
Met in- of uitleiding
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Flee
Lightyear NV
New Pigs on the Block
Downton Abbey: A New Era
El buen patrón
Men
One Second
Crimes of the Future

Wo 22 juni
14u30
15u00
16u45
17u00
19u30
19u45
22u00
22u30

Lightyear NV
El buen patrón
The Northman
Nowhere Special
Elvis
El buen patrón
New Pigs on the Block
Men

Do 9 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u15
22u00

One Second
Die Wannsee Konferenz
Flee
Downton Abbey: A New Era
Les passagers de la nuit
Men

Do 16 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Nowhere Special
Men
One Second
The Duke
El buen patrón
Men

Do 23 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u00
22u00

Elvis
Nowhere Special
New Pigs on the Block
Men
El buen patrón
The Northman

Vr 10 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

Nowhere Special
Men
Crimes of the Future
One Second
Downton Abbey: A New Era
Nowhere Special

Vr 17 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

One Second
Lightyear OV
Downton Abbey: A New Era
Touch of Evil
Crimes of the Future
El buen patrón

Vr 24 juni
17u00
17u30
19u30
19u45
21u30
22u00

Men
El buen patrón
Lightyear OV
Coupez !
Elvis
Nowhere Special

Za 4 juni
14u30
15u00
15u30
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u15

De geur van worteltjes
Elizabeth
One Second
Crimes of the Future
Flee
Vortex
The Duke
Die Wannsee Konferenz
One Second

Za 11 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u00

Mijn leven in Versailles
Men
Les passagers de la nuit
Downton Abbey: ...
Nowhere Special
Men
Crimes of the Future
One Second

Za 18 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u00
22u15

One Second
Lightyear NV
El buen patrón
Men
New Pigs on the Block
Crimes of the Future
Vortex
Men

Za 25 juni
14u30
15u00
16u30
17u30
19u30
19u45
22u00
22u15

Lightyear NV
New Pigs on the Block
Elvis
Coupez !
The Northman
El buen patrón
Nowhere Special
Men

Zo 5 juni
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u15

De geur van worteltjes
The Duke
De Bad Guys
Die Wannsee Konferenz
One Second
Downton Abbey: ...
Les passagers de la nuit
Crimes of the Future
One Second
The Duke

Zo 12 juni
10u30
11u00
14u30
15u00
15u30
17u30
18u15
19u30
20u00
21u30
22u00

Mijn leven in Versailles
Die Wannsee Konferenz
De geur van worteltjes
Downton Abbey: ...
Vortex
The Velvet Queen
Elizabeth
The Duke
Why We Fight?
Crimes of the Future
Nowhere Special

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

El buen patrón
Lightyear NV
Men
Mijn leven in Versailles
Downton Abbey: ...
New Pigs on the Block
The Northman
El buen patrón
Crimes of the Future
Nowhere Special

Zo 26 juni
10u30
11u00
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u30

Nowhere Special
Lightyear NV
Elvis
Mijn leven in Versailles
El buen patrón
Lightyear OV
Elvis
Nowhere Special
Coupez !
The Northman

Ma 6 juni
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

De Bad Guys
Crimes of the Future
Les passagers de la nuit
The Velvet Queen
Why We Fight?
Die Wannsee Konferenz
Les passagers de la nuit
Crimes of the Future

Ma 13 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

Nowhere Special
Crimes of the Future
One Second
Die Wannsee Konferenz
Flee
Men

Ma 20 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Elizabeth
Lightyear OV
Nowhere Special
The Velvet Queen
One Second
Men

Ma 27 juni
16u30
17u00
19u30
19u45
21u30
22u00

Elvis
El buen patrón
Men
Coupez !
Elvis
El buen patrón

Di 7 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
21u45

Flee
Downton Abbey: A New Era
One Second
Elizabeth
Vortex
Crimes of the Future

Di 14 juni
10u30 Cinema Poussette:
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u15

The Duke
Die Wannsee Konferenz
One Second
The Velvet Queen
Les passagers de la nuit
Crimes of the Future
One Second

Di 21 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

Crimes of the Future
One Second
Il Buco
De Kortste Nacht
The Northman
Nowhere Special

Di 28 juni
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u30

Coupez !
Lightyear OV
Elvis
Nowhere Special
Coupez !
Men
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Tarieven

Locaties

Basistarief: € 9,5

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8
Reductietarief: € 8
ZED Lerarenkaart | STUK Kaart
Samenaankoop KU Leuven
ZED Studentenkaart: € 8
cinemazed.be/studentenkaart

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

Cultuurkaart KU Leuven: € 7
Te koop aan € 20 bij KU Leuven
2. Cinema ZED-STUK
 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!
ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 48
Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online
2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.
ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
cinemazed.be/studentenkaart
cinemazed.be/lerarenkaart

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

STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken.
Gedurende de rest van het seizoen zullen er daarom
geen voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden.
 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor
Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 5 / 3u
(ipv € 6,8) of € 7 / 4u (ipv € 9).
Enkel bij aankoop van een filmticket.
 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.
TR

ESTR

A AT

RI

VO
E
EN

H

O

A

AT

LS

BON

BL

PU

IJ

D

KA

TRA AT

AT
RA
SS
T
U
LI
A
ES
.V
A

ZED Cadeaubon
€ 9,5

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.
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