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releases

What Do We See
When We Look at the Sky?
Het is liefde op het eerste gezicht wanneer de timide Lisa
en Giorgi elkaar toevallig ontmoeten in de Georgische
stad Kutaisi. Ze zijn zo aangedaan dat ze vergeten hoe je
je normaal gedraagt bij een eerste ontmoeting. Zonder
elkaars naam te kennen, spreken ze af om elkaar de volgende dag opnieuw te ontmoeten. Maar wanneer ze de
volgende ochtend wakker worden, heeft een vloek hen
veranderd: ze zien er opeens helemaal anders uit. De
dagen die volgen ontmoeten ze elkaar regelmatig zonder
zich bewust te zijn van hun eerdere coup de foudre.

Georgische regisseur Alexandre Koberidze de internationale pers te verrassen en de recensies zijn dan ook erg
lovend. Een verfrissende, warme en fabelachtige mix van
melancholie en magie die je hart zal veroveren.
2021, duur: 2:30, Georgië, regie:
Alexandre Koberidze, dialogen: Georgisch
Vertoningen: 5/5, 7/5, 10/5, 14/5, 15/5,
16/5, 19/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5 in Cinema
ZED-Vesalius

Een prachtige parabel over liefde en aantrekkingskracht.
Een kafkaësk en tegelijk teder sprookje dat stilstaat bij hoe
we kijken naar het alledaagse. Met zijn tweede film wist de
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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.

Natural Light
1943. In het door de nazi’s bezette deel van de Sovjet-Unie moet István Semetka,
een eenvoudige Hongaarse boer, in dienst bij een speciale eenheid die op zoek
gaat naar partizanen. Op weg naar een afgelegen dorp valt zijn compagnie in een
hinderlaag. Wanneer de commandant wordt gedood, moet Semetka zijn angsten
overwinnen en het bevel over de eenheid overnemen. Gebukt onder een schuldgevoel over zijn medeplichtigheid aan de oorlogsgruwel, wordt hij meegesleurd
in een chaos die hij niet kan beheersen.
Deze erg zintuiglijke debuutfilm van Dénes Nagy is gebaseerd op de gelijknamige
roman van de Hongaarse auteur Pál Závada en won de Prijs voor Beste Regie op het
Filmfestival van Berlijn. Een beklemmende film die uitblinkt in zijn rauwheid en authenticiteit, mede versterkt door een cast van niet-professionele acteurs afkomstig uit het
Hongaarse platteland.
2021, duur: 1:43, Hongarije, regie: Nagy Dénes, met: Ferenc Szabó, László Bajkó,
Tamás Garbacz, e.a. dialogen: Hongaars
Vertoningen: 11/5, 13/5, 15/5, 18/5, 21/5, 22/5, 24/5,
26/5, 27/5, 30/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius
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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: 25/5, 26/5, 27/5, 29/5,
30/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius

ZED SPRAK MET ACTRICE CHARLOTTE GAINSBOURG

“De schoonheid en poëzie zitten in de kleine finesses”

Wat trok je zo aan bij het lezen van het
scenario van Les passagers de la nuit?
Charlotte Gainsbourg: Eerlijk? Ik weet het niet

goed! Ik maak mijn keuzes meestal intuïtief,
heel analytisch op vlak van dramatische
structuur, of weloverwogen plotwendingen,
daar hou ik me minder mee bezig. Ofwel
word ik helemaal meegesleept door een
scenario ofwel niet. En hier zat ik helemaal
in! Als ik er nu op terugblik, zijn het vooral de
relatie van de moeder tot haar kinderen en
de tederheid in het verhaal die me geraakt
hebben. De schoonheid en de poëzie van dit
project zit in de kleine finesses. En ik vond het
spannend om terug te duiken in de jaren ‘80.
Hoe verliep de eerste ontmoeting tussen jou
en regisseur Mikhaël Hers?

Mikhaël is vrij verlegen en tijdens onze eerste
ontmoeting was hij vrij zwijgzaam. Hoewel,
ik ben niet helemaal zeker of ‘verlegen’ wel
het juiste woord is. Ik zou eerder zeggen dat
Mikhaël nogal excentriek is. Toen we eenmaal
begonnen met draaien, merkte ik dat we niet
per se veel nood hadden aan conversaties. Ik
voelde dat we op dezelfde golflengte zaten.
Wel ieder met zijn eigen gevoeligheden, ik
had soms geen idee welke film we aan het
maken waren. Maar ten opzichte van mijn
personage, had ik de indruk dat we elkaar
perfect begrepen.
Hoe heb je jezelf het personage van
Elisabeth eigen gemaakt?

Ik had persoonlijk niet zo veel raakvlakken
met dit personage, maar dat vond ik juist
interessant. Eerst en vooral wilde ik weten of
Mikhaël een filmmaker was die strak wilde
vasthouden aan zijn dialogen, of dat er ruimte
was voor mijn eigen interpretatie. Gelukkig

“Alles draait
om tederheid,
om een
uitgestoken
hand”
was het tweede het geval, hij leek zelfs
verbaasd dat ik hem die vraag stelde. Ik denk
dat hij vooral wilde dat ik volledig op mijn
gemak was in mijn rol. Ik ben dol op de manier
waarop hij zich kan focussen op specifieke
bewegingen. Zoals Elisabeth bijvoorbeeld
het ontbijt al rokend klaarmaakt… Dit soort
momenten onthullen duidelijk zijn talent:
hij zuigt je mee in het verhaal door de
kleine alledaagse dingen.Woorden die we
gemakkelijk aan ons voorbij zouden laten
kunnen gaan, krijgen een diepe betekenis
dankzij zijn gevoel voor detail en ritme.

op het scherm ziet. Alles draait om tederheid,
om een uitgestoken hand, een emotie die
los staat van pathos. Zoiets zou snel in het
sentimentele kunnen vervallen, maar dat is
zonder Mikhaëls zorgvuldige precisie en
gevoel voor delicaatheid gerekend.
Jij bent zelf gestart met acteren in de jaren
‘80, wanneer de film zich afspeelt.

Dat is waarschijnlijk een van de redenen
waarom dit verhaal me zo ontroerde. Ik had
het gevoel dat ik de personages begreep,
alsof ik me die momenten herinnerde waarin
ik ervan droomde actrice te worden zonder
het echt te durven zeggen. Ik wist dat mijn
rol in L’effrontée niet per se betekende dat ik
een lange carrière voor de boeg had. Dat zijn
riskante momenten, waarop je tegelijkertijd
in jezelf wil geloven. Mensen zijn kwetsbaar,
maar op een goede manier. Datzelfde gevoel
viel me heel erg op bij de jonge acteurs Quito
(Rayon-Richter) en Megan (Northam), zeker
naar het einde van de film toe. De onzekerheid
wanneer je pas begint, je dan verliezen in het
acteren en de routine op de set waar we je zo
van begint te houden.
Wat vond je ervan toen je de film voor het

Mikhaël Hers lijkt meer interesse te tonen

eerst zag?

in de vriendelijkheid tussen mensen dan

Het viel me vooral op hoe hard de film op
Mikhaël lijkt: het is een verrassende film,
onderbouwd door een bijzonder originele
visie. Iets dat ik in mijn carrière nog maar
zelden heb meegemaakt. Tot op de dag van
vandaag schrijven we elkaar heel oprechte
berichten, maar toch heb ik nog steeds
de sleutels niet om zijn vertederende en
tegelijkertijd mysterieuze persoonlijkheid
helemaal te ontrafelen. (FV & MV) 

de conflicten…

Ik besefte dat niet echt toen ik het script
las of tijdens het draaien, maar nu ik de film
heb gezien, is het overduidelijk. Ik had het
gevoel dat ik in een drama aan het spelen
was, vooral in het eerste deel van de film: een
echtscheiding, opeenvolgende professionele
mislukkingen, geldproblemen… Die
tegenslagen hebben mijn personage
gevormd, maar uiteindelijk is dat niet wat je
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The Duke
Engeland, 1961. Kempton Bunton, een vriendelijke, wat
oudere taxichauffeur, is verontwaardigd dat hij kijk- en
luistergeld moet betalen terwijl zijn tv-toestel zelfs geen
BBC ontvangt. Wanneer hij hoort dat de National Gallery
een immense som belastinggeld betaald heeft voor een
schilderij van de Spaanse schilder Goya is de maat vol.
Hij besluit het schilderij te stelen en met het losgeld
tv-licenties gratis te maken voor gepensioneerden.
Het waargebeurde verhaal van één van de meest bijzondere kunstroven in de geschiedenis vormt de aanleiding
voor een immens charmante, Britse komedie. Een heerlijk warme, schaamteloos ontroerende film waarin Jim
Broadbent schittert als de anti-autoritaire en sociaal voelende Bunton naast de al even briljante Helen Mirren als
zijn knorrige echtgenote. Een waardig afscheidscadeau
van recent overleden regisseur Roger Michell, die vooral
furore maakte met de romcom classic Notting Hill.
2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, regie: Roger
Michell met: Helen Mirren, Jim Broadbent, e.a. dialogen:
Engels
Vertoningen: 4/5, 5/5, 6/5, 7/5,
10/5, 12/5, 13/5, 15/5, 16/5, 17/5
in Cinema ZED-Vesalius

“The Duke: Roger Michells
(Nothing Hill!) adieu: een
charmante kruising tussen
workingclassdrama en een heistfilm”
HUMO
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Downton Abbey: A New Era
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.
De immens populaire serie Downton Abbey die zes seizoenen lang kijkers wist te fascineren met het leven van
een adellijke familie en hun uitgebreide personeel kreeg in 2019 een langverwachte langspeler. In de tweede
film keert de originele cast van de serie terug, aangevuld met nieuwkomers als Hugh Dancy, Laura Haddock
en Dominic West.
Van 5 tot 7 mei gaan we ook even terug in de tijd met onze photobooth
volledig in thema. Kom in je beste Downton Abbey outfit, deel je foto
met ons en maak kans op duotickets!
2022, duur: 2:05, Verenigd Koninkrijk, regie: Simon Curtis, met: Maggie Smith,
Elizabeth McGovern, Tuppence Middleton , Hugh Dancy, e.a. dialogen: Engels

High Tea
De komst van een nieuwe
Downton Abbey film, vieren
we in stijl. Op zaterdag 7
mei organiseert ZED daarom
samen met Het Strand een
exclusieve high tea voor de
vertoning. Voor €22 geniet je
van typisch Britse lekkernijen,
koffie en thee en uiteraard van
de film zelf. Wees er snel bij
want de plaatsen zijn beperkt!

Vertoningen: 4/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 (Cinema Poussette), 11/5, 12/5,
14/5, 15/5, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 22/5, 23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 27/5,
29/5, 30/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius
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“Deze Cage-metakomedie is
de grappigste film in tijden”
VERTIGO

The Unbearable
Weight of Massive Talent
Acteur Nick Cage wacht op die ene rol die zijn carrière nieuw leven zal inblazen. Intussen
lopen zijn schulden hoog op. Wanneer hem een miljoen dollar aangeboden wordt om het
verjaardagsfeest van een superfan bij te wonen, kan hij niet weigeren. De zaken nemen
echter een onverwachte wending wanneer Cage wordt gerekruteerd door de CIA om de
criminele activiteiten van zijn gastheer te onderzoeken. Dit wordt de rol van zijn leven…
Nicolas Cage speelt een onweerstaanbare versie van zichzelf in deze wilde, zwarte actiekomedie met Pedro Pascal (The Mandalorian) en Neil Patrick Harris (The Matrix Resurrections). Waar
Cage recent in Pig nog aantoonde dat hij ook op een ingetogen manier indruk kan maken,
gaat hij nu weer voor een heerlijk geflipte film die nogmaals een bijzondere toevoeging is aan
zijn uitgebreid palmares van buitengewone personages en onvoorspelbare carrièresprongen.
2022, duur: 1:47, Verenigde Staten, regie: Tom Gormican,
met: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Ike Barinholtz, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5,
11/5, 12/5, 15/5, 17/5 in Cinema ZED-Vesalius

BRING-A-FRIEND
MET ZED STUDENTENKAART
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Sneak preview
Regelmatig tovert Cinema ZED een wit
konijn uit zijn hoed. Een Sneak Preview die
een échte verrassing is – een klapper van
een film die je als allereerste kan ontdekken.
Op het programma staat steeds een film die
gegarandeerd een buzz zal veroorzaken.
De volgende Sneak Preview gaat door
in Cinema ZED-Vesalius op 26/5.
Gratis voor houders van een Cultuurkaart
KU Leuven. Tickets verkrijgbaar aan de
ticketbalie van Cinema ZED-Vesalius, vanaf
1 u voor de vertoning. Zolang de voorraad
strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.

A Chiara
Wanneer de oudste dochter van Claudio en
Carmella 18 wordt, is het feest voor de hele
familie. Er wordt gelachen, gevierd en iedereen lijkt in topvorm. Tot de volgende dag
vader Claudio plots verdwijnt. De 15-jarige
Chiara gaat op onderzoek uit. Hoe dichter ze
bij de waarheid komt, hoe meer ze gedwongen wordt stil te staan bij de toekomst die ze
voor zichzelf wil.
Dit krachtige sluitstuk van Jonas Carpignano’s
trilogie over de Zuid-Italiaanse regio Calabrië is
een indringende karakterstudie van een meisje
dat haar vaders dubbelleven ontdekt. Carpignano maakte na zijn integere migratiedrama
Mediterranea, de opvolger A Ciambra, een straf
portret van de Roma gemeenschap in Calabrië
waarmee hij in Cannes de Discovery Award
won. Ook met A Chiara viel Carpignano reeds
in de prijzen in Cannes. Een stekelig portret over
familie en het verliezen van onschuld.
“Een viscerale onderdompeling in de leefwereld
van een meisje dat tot volwassenheid gedwongen
wordt.”  Knack Focus
2021, duur: 2:01, Frankrijk, Italië, regie: Jonas
Carpignano, met: Swamy Rotolo, Grecia Rotolo,
Claudio Rotolo, e.a. dialogen: Italiaans
Vertoningen: 6/5, 9/5
in Cinema ZED-Vesalius

Inexorable
Na het succes van zijn debuutroman kampt schrijver Marcel Bellmer met een writer’s block. Terwijl hij inspiratie zoekt, verblijft hij samen met zijn vrouw en dochter
in hun afgelegen landhuis. Hun rustige leven wordt plots verstoord door de komst
van de mysterieuze jonge vrouw Gloria. Ze wordt poetshulp in het landhuis, maar
haar aanwezigheid brengt heel wat duisters met zich mee.
Een bloedstollende thriller van Fabrice du Welz (Calvaire, Adoration), de eigenzinnige
regisseur die ondertussen een klinkende naam is in de Franstalig-Belgische cinema.
Al klinkt de plotlijn op het eerste zicht niet volledig vernieuwend, toch slaagt du Welz
er op magistrale wijze in om de kijker mee te slepen in een bijzonder beklemmende
en onheilspellende sfeer die je op het puntje van je stoel kluistert.
2021, duur: 1.38, België, Frankrijk, regie: Fabrice du Welz, met: Benoît Poelvoorde,
Mélanie Doutey, Alba Gaïa Bellugi, e.a dialogen: Frans
Vertoningen: 6/5, 8/5, 9/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Lunana: A Yak in the Classroom
Ugyen is een jonge leraar in de moderne hoofdstad van Bhutan. Zijn hoofd staat amper naar lesgeven
omdat hij plant naar Australië te emigreren en er zanger te worden. Als terechtwijzing wordt hij naar de
meest afgelegen school ter wereld gestuurd, in het bergdorp Lunana. Na een trektocht van acht dagen
komt hij toe in het dorp waar de dorpelingen hun nieuwe leraar warm verwelkomen. Maar het leven en
lesgeven zonder elektriciteit of andere middelen is een hele aanpassing. Toch ontdekt Ugyen iets wat
hij voordien nog niet kende.
Filmcritici zijn unaniem: de Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film was meer dan verdiend. Los van de
prachtige setting die op zich al oogverblindend is, slaagt Dorji er in om een universeel verhaal te vertellen
waarmee iedereen zich kan identificeren: de zoektocht naar wat nu eigenlijk belangrijk is in het leven. Hij
vermijdt voorspelbare wendingen in deze authentieke en warme film, die onvergetelijk is door zijn authenticiteit. De kinderen in de film wonen in het echte leven in een extreem afgelegen Himalayagebied en hadden
nog nooit een film of filmcamera gezien. Net als wij nog nooit het bijzondere leven in een extreem afgelegen bergdorp in de Himalaya hebben gezien… tot nu.
2020, duur: 1:49, Bhutan, regie: Pawo Choyning Dorji, met: Sherab Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Sangay Lham, e.a. dialogen: Dzongkha
Vertoningen: 11/5, 12/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 21/5, 23/5, 25/5, 26/5, 28/5, 29/5 in Cinema ZED-Vesalius
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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.

Eind maart streek het documentaire filmfestival
DOCVILLE neer in ZED! Je ontdekte er ijzersterke
auteursdocumentaires, boeiende debatten, een
gezellig pop-up festivalcafé en zelfs
filosofische experimenten.

Iedere maand kunnen de
ZED Studentenkaart houders
komen genieten van een
topfilm aan 4 euro in
Aula Vesalius. ZED in de Aula
is een niet-te-missen
filmevent voor elke student!

Regisseur Peter Monsaert en acteurs Koen De Bouw,
Noa Tambwe Kabati en de jonge Charlotte Verwimp
kwamen hun nieuwe film Nowhere in avant-première
voorstellen aan een uitverkochte zaal.
Dat het een geslaagde avond was!
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“Je kijkt niet naar een film van Eggers, je
duikt erin, en je levert jezelf uit aan de zwarte
dromen die hij op je ziel projecteert”


HUMO

Special

Robert Eggers
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.
Toen Shakespeare zijn Hamlet schreef, gebruikte hij de Scandinavische legende van Amleth - enkel de letter
h is van plaats veranderd - als inspiratiebron. Visionair regisseur Robert Eggers keert terug naar het origineel en verwerkte het tot een uniek, radicaal en subliem geweldsvisioen. Een heftig epos dat elke andere
Viking film doet verbleken en een nietsontziende onderdompeling biedt in de 9de-eeuwse Noorse wereld
waarin magie, bloedvergieten en goden realiteit zijn. De sterrencast, het woeste IJslandse landschap en de
indrukwekkende soundtrack maken dat deze grote productie een instant klassieker is die opvalt door zijn
compromisloosheid.
2022, duur: 2:16, Verenigde Staten, regie: Robert Eggers, met: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman,
Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, e.a. dialogen: Engels, Oud-Noors
Vertoningen: 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 12/5, 13/5, 14/5, 16/5, 17/5, 18/5,
19/5, 20/5, 22/5, 24/5, 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius
12

The VVitch
1630. Thomasin, een jong tienermeisje,
woont met haar vader, moeder, broertjes en
zusje in New England. Ze zijn net verhuisd
van een dorp naar een afgelegen gebied dat
grenst aan een sinister bos. De verhuis moest
een nieuw begin zijn, maar de eerste oogst
valt tegen. Wanneer het jongste babybroertje op een dag op mysterieuze wijze spoorloos verdwijnt, gaan de verwijten en beschuldigingen binnen het gezin over en weer.
Maar misschien is er meer aan de hand, want
er gaan verhalen de ronde over een heks in
het bos. De angst van de familie groeit met
de minuut.
Dit huiveringwekkend maar subtiel portret
van een familie die volledig ontspoort door
angst, was het intrigerende speelfilmdebuut van Robert Eggers en won de Prijs voor
Beste Regie op het vermaarde Sundance Film
Festival. De nog erg jonge Anya Taylor-Joy
(The Queen’s Gambit, Last Night in Soho, The
Northman) overtuigt als Thomassin. Ook de
acteerprestaties van de kindacteurs zijn verbluffend authentiek, waardoor de teloorgang
van de familie nog meer indruk maakt. Een
meeslepende en onheilspellende film over de
macht van (bij)-geloof, de impact van rouw en
de besmettelijkheid van angst.
2016, duur: 1:32, Canada, Verenigde Staten,
Verenigd Koninkrijk, regie: Robert Eggers,
met: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie
e.a. dialogen: Engels

BIO

Robert Eggers
De overstap van kleinere, eigenzinnige films naar een grote Hollywoodproductie is voor veel regisseurs een valkuil. De gloriedagen uit de jaren
‘80, waarbij de grote filmstudio’s hun regisseurs carte blanche gaven,
zijn immers lang voorbij. Liefhebbers hielden dan ook hun hart vast toen
Robert Eggers (The VVitch, The Lighthouse) begon aan de big budget
productie The Northman. Maar wees gerust: het eindresultaat is nog meer
dan voldoende doordrenkt van Eggers’ macabere eigenzinnigheid.
Macabere folklore

Van jongs af aan ontwikkelde Robert Eggers een grote fascinatie voor alles wat te maken
had met duistere folklore, sinistere legendes en het bovennatuurlijke. Hij begon zijn
carrière als ontwerper bij kleinere theater- en filmproducties waar hij indruk maakte met zijn
bijzonder geslaagde, angstwekkende ontwerpen. In 2007 maakte hij zijn veelbelovende
regiedebuut met een kortfilm geïnspireerd op het Grimm sprookje Hans en Grietje. Er
volgden nog twee kortfilms (The Tell-Tale Heart en Brothers) voor hij in 2015 de overstap
naar langspelers maakte met zijn debuut The VVitch: A New-England Folktale.
The VVitch en The Lighthouse

Beklemmend, bevreemdend, intens atmosferisch, ongrijpbaar… The VVitch (2015) en
The Lighthouse (2019) vestigden Eggers’ reputatie definitief als regisseur van unieke
huiver-thrillers die opvallen door een perfecte sfeerschepping, originele verbeeldingskracht en bizarre uitspattingen. Het zijn geen gratuite jumpscares van monsters
waarmee hij de kijker doet griezelen, maar wel het unheimlich angstaanjagende dat
voortkomt uit het onderbewustzijn en het occulte.
The Northman

Nu hij met zijn meeste recente film een groter budget te pakken heeft, kan Eggers zich
volledig uitleven als de geweldige productie designer die hij is: de accuraatheid van de
decors, kostuums en rekwisieten creëren een Viking wereld zoals je die nooit voorheen
zag. Toch zorgde het grote budget ook voor een zekere spanning: Eggers getuigde in
interviews openhartig over hoe de studio hem onder druk zette om een toegankelijke
film te maken. Maar al is The Northman iets meer narratief en mainstream dan zijn voorgangers, toch blijft de film compromisloos woest en bijzonder visionair.
Volgend project?

Vertoningen: 22/5, 28/5
in Cinema ZED-Vesalius

Nu The Northman potten aan het breken is, zal Eggers vermoedelijk een lang gekoesterde droom kunnen realiseren: een remake van de klassieker Nosferatu uit 1922. Deze
stille film van F.W. Murnau is het typevoorbeeld voor het Duits Expressionisme en ligt
aan de basis van het horrorgenre. Voor iemand als Robert Eggers is deze film dan ook
een beetje de heilige graal. Hij liet alvast weten dat wat hem betreft zijn habitués Anya
Taylor-Joy en Willem Dafoe zeker een rol mogen spelen in dit project. (BG) 

Filmografie
2007 Hansel and Gretel

2015

The VVitch

2008 The Tell-Tale Heart

2019

The Lighthouse

2015

2022

The Northman

Brothers
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The Lighthouse
New England, 1890. Op een mysterieus en afgelegen eiland staat een vuurtoren. Twee wachters moeten er
een maand lang - geïsoleerd van de rest van de wereld - de wacht houden. Terwijl de natuurelementen steeds
omineuzer opspelen, ontstaat er ook tussen de twee mannen een al even onheilspellende krachtmeting.
Willem Dafoe en Robert Pattinson zetten allebei een buitengewone vertolking neer in The Lighthouse. Toch
kreeg de film geen Oscarnominatie voor de acteerprestaties, maar wel voor Beste Cinematografie. De film
maakt dan ook enkele opvallende stilistische keuzes: een zwart-witfotografie met veel donkere tonen en een
bijna vierkant beeldformaat dat het claustrofobische karakter van de film benadrukt. Een erg eigenzinnige
film die onder de huid kruipt door zijn onbehaaglijke weergave van cabin fever, gedragen door fenomenale
acteerprestaties van de twee hoofdrolspelers.
2019, duur: 1:49, Canada, Verenigde Staten,
regie: Robert Eggers, met: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 7/5, 13/5 in Cinema ZED-Vesalius

“De meest hallucinante,
intens atmosferische en
cinematografisch bevlogen
huiverthriller van 2019.”


FOCUS KNACK
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And the Oscar went to…
Wie er dit jaar met een Oscar aan de haal
ging is al eventjes bekend en iedereen is
inmiddels bijna uitgepraat over die mep.
Toch kregen sommige winnende films
nog niet de kans om te schitteren op het
grote witte doek, daar brengt ZED nu
verandering in met deze Oscar Special.
Ontdek zelf de winnende documentaire en
of Will Smith en Jessica Chastain die Oscar
voor beste hoofdrol verdienen!

King Richard

= Oscarnominatie

= Oscarwinnaar

Al voor de geboorte van zijn dochters heeft Richard Williams een duidelijk doel voor ogen: Venus en
Serena zullen de absolute top bereiken. De zussen groeien op in de arme wijk Compton, maar Richard
is vastberaden om dat hen niet te laten tegenhouden. Met behulp van onconventionele trainingsmethodes, rotsvaste overtuiging en doorzettingsvermogen stuurt hij Venus en Serena op hun pad naar de
wereldtop van het tennis.
King Richard was goed voor zes Oscarnominaties, waaronder Beste Film, Beste Scenario en Beste Mannelijke
Hoofdrol. En hoewel de film sinds de ceremonie overschaduwd wordt door de controverse en Will Smith
de komende tien jaar niet meer welkom is op de Oscars, is deze inspirerende biopic ook los van alle heisa
de moeite waard. Reinaldo Marcus Green brengt een ontroerende film die toont hoe immens belangrijk de
kracht van familie is om het schijnbaar onmogelijke te bereiken. Als eerste zwarte vrouwen aan de tennistop
drukten Venus en Serena Williams permanent een stempel op de sportwereld en blijven ze hoe dan ook
een inspiratiebron.
2021, duur: 2:18, Verenigde Staten, regie: Reinaldo Marcus Green, met: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya
Sidney, Demi Singleton, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 21/5, 28/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Drive My Car

The Eyes of Tammy Faye

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

In de jaren ‘70 en ‘80 zijn Tammy Faye en haar man Jim Bakker het gezicht
van ‘s werelds grootste christelijke tv-zender. Aanvankelijk kijkt het grote
publiek op naar de tv-evangelisten en hun boodschap van liefde, acceptatie en welvaart. Tot fraude, slinkse rivalen en schandalen een einde
dreigen te maken aan hun zorgvuldig opgebouwde imperium. Tammy’s
wereld stort langzaam in.

Regisseur Ryûsuke Hamaguchi durft zijn tijd te nemen om de personages uit het verhaal van Haruki Murakami te ontwikkelen: hij
herwerkte het kortverhaal van de beroemde Japanse schrijver tot
een drie uur durende film. Maar deze geduldige aanpak werkt,
want de personages krijgen hierdoor een diepgang die langzaam
maar zeker helemaal tot bloei komen in dit verhaal over verlies, verlangen, liefde en zwaktes. Drive My Car viel tot driemaal toe in de
prijzen op het Filmfestival van Cannes en won de Oscar voor Beste
Internationale Film.
2021, duur: 2:59, Japan, regie:
Ryûsuke Hamaguchi, met: Hidetoshi
Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima,
e.a. dialogen: Japans
Vertoning: 8/5, 14/5, 30/5
in Cinema ZED-Vesalius
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Regisseur Michael Showalter (The Big Sick) biedt met deze oprechte film
een intieme kijk op de buitengewone opkomst, ondergang en verlossing
van tv-evangelist Tammy Faye Bakker. Eens te meer blijkt de American
Dream een stuk makkelijker te realiseren dan te behouden. Actrice Jessica
Chastain onderging een ware metamorfose om de legendarische, flamboyante looks van Tammy Faye tot leven te wekken, een klusje dat dagelijks
zo’n vier tot zeven uur in beslag nam. Niet voor niets zo bleek, want de film
won de Oscar voor Beste Haar en Make-up én Chastain mocht voor haar rol
de Oscar voor Beste Actrice mee naar huis nemen.
2021, duur: 2:08, Verenigde Staten,
regie: Michael Showalter, met: Jessica
Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, e.a.
dialogen: Engels
Vertoningen: 6/5, 14/5,
19/5 in Cinema ZED-Vesalius

Belfast
Belfast, jaren ‘60. De negenjarige Buddy is een
vrolijke jongen die gek is op films. Hij woont in een
volkse arbeiderswijk met kleine steegjes waar iedereen elkaar kent en grootouders meestal inwonen.
Zijn vader werkt in Engeland en is telkens twee
weken per maand weg. Alles verandert wanneer de
Troubles starten, een turbulente periode waarin de
chaos en het geweld in Belfast steeds groter wordt
en de vraag of het gezin Noord-Ierland moet verlaten zich onverbiddelijk opdringt.
Regisseur/acteur Kenneth Branagh heeft al heel wat
Oscarnominaties achter zijn naam staan en vult het
lijstje mooi aan met Belfast, zijn meest persoonlijke
film tot nu toe. Geïnspireerd op zijn eigen kindertijd
schreef en regisseerde Branagh een warme en aangrijpende film over de wonderjaren van een jongen
in Noord-Ierland. De nostalgie wint het van de rauwheid in deze film waarin de liefde voor Belfast bijna
tastbaar wordt. Met een topcast die alle registers
opentrekt, de weelderige muziek van Van Morrison
en de ontroerende tegenstelling tussen jongensachtige verwondering en bittere chaos is Belfast een
kleine parel, die niet minder dan 7 Oscarnominaties
in de wacht wist te slepen en uiteindelijk de Oscar
voor Beste Scenario wist te verzilveren.
2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk, regie:
Kenneth Branagh, met: Caitrona Belfe, Jamie Dornan,
Judi Dench, Jude Hill, e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 20/5,
22/5, 23/5, 29/5 in
Cinema ZED-Vesalius

D O C U M E N TA I R E

Summer of Soul
Iedereen heeft al gehoord van het legendarische Woodstock festival, maar weinigen kennen het Harlem Cultural Festival dat in dezelfde zomer van 1969 doorging.
Muzikale grootheden als B.B. King, Nina Simone, Sly & the Family Stone en een nog
piepjonge Stevie Wonder traden op in een reeks van zes gratis concerten die meer
dan 300.000 bezoekers trokken. Nog maar een jaar na de moord op Dr. Martin
Luther King, was het Harlem Cultural Festival meer dan een muziekfestival. Het was
een ongeziene en historische viering van weergaloze zwarte muziek, mode, subculturen en gemeenschapszin.
Deze verpletterende documentaire over het vergeten Harlem Cultural Festival - aka
Black Woodstock - won verdiend de Oscar voor Beste Documentaire. Drummer en
debuterend regisseur Questlove brengt nooit eerder vertoonde beelden briljant tot
leven. Optredens die je muzikaal omverblazen worden aangevuld met verhalen van
mensen die erbij waren. Een energieke audiovisuele onderdompeling, die niet alleen
een groot scherm, maar ook een perfecte geluidsinstallatie verdient. Al wordt het gegarandeerd moeilijk om stil te blijven zitten!
2021, duur: 1:58, Verenigde Staten, regie: Questlove,
dialogen: Engels
Vertoningen: 22/5, 24/5, 25/5, 27/5,
28/5 i.s.m. Northern Soul in Cinema ZED-Vesalius
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ZED in de Aula
Het filmevent van de maand:
een topfilm aan democratische prijs in Aula Vesalius!

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

The French Dispatch
In het Franse stadje Ennui-sur-Blasé werkt de redactie aan de laatste
uitgave van het Amerikaanse tijdschrift The French Dispatch. Elke journalist heeft zijn specialiteit en presenteert een verhaal binnen een eigen
rubriek. Zo portretteert een kunstcritica een gevangene met schildertalent en beschrijft een essayiste de studentenprotesten. Maar in het
tijdschrift is er ook plaats voor een overlijdensbericht en een reisreportage. De uitgever probeert alle verhalen van deze uitgave te bundelen.
2021, duur: 1:48, Verenigde Staten, regie: Wes Anderson, met:
Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Muray, Frances McDormand,
e.a. dialogen: Engels, Frans
Vertoningen: 10/5 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
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GRATIS

naar de film op
je verjaardag

Maak kans op een

DINNER & MOVIE

1 maand lang
films streamen op

DALTON.BE

Een blik op Oekraïne
Oekraïne beheerst jammer genoeg al een tijd het wereldnieuws, maar ook de filmwereld heeft oog voor het
bijzonder schrijnende conflict. Twee recente films - gemaakt kort voor de invasie van Rusland - zoomen elk
op geheel eigen wijze in op de Oekraïense situatie. De documentaire Trenches - die recent op DOCVILLE de
Prijs voor Beste Internationale Documentaire won - en de fictiefilm Atlantis die nu in de cinemazalen uitkomt.
DOCVILLE PRESENTEERT

Atlantis

Trenches

2025, een jaar na de oorlog. Een platgebombardeerd Oost-Oekraïne is een steenvlakte geworden, onleefbaar. Water wordt aangehaald met vrachtwagens. Er wordt een muur gebouwd op de grens.
Voormalig soldaat Sergej leeft geïsoleerd en heeft het moeilijk om
zich aan te passen aan de nieuwe naoorlogse realiteit. Wanneer hij
twee vrijwilligers ontmoet, die zich inzetten om de lichamen van
gevallen soldaten te bergen, biedt hij zijn diensten aan. Terwijl hij
het verleden opnieuw opgraaft, lijkt een toekomst ondenkbaar.
Totdat hij archeologe Katia ontmoet en hoop in hun barre realiteit
toch mogelijk lijkt.

De oorlog in Oekraïne komt niet uit het niets. Sinds 2014 vechten Oekraïense soldaten tegen pro-Russische separatisten in een ware loopgraven
oorlog. De ervaren oorlogsjournalist en fotograaf Loup Bureau documenteerde maandenlang het leven in de Oekraïense loopgraven op slechts
enkele kilometers van hun vijand. De soldaten graven en hergraven de
gangen en schuilplaatsen, wachten, knippen elkaars haren, spelen met
katten, babbelen, koken, vegen de grond en spelen een fictieve oorlog
in een videospel. Tot het leven onderbroken wordt door reële schietpartijen en granaataanvallen. Er vallen gewonden en soms doden.

Deze akelig visionaire film, die in 2019 de hoofdprijs in de belangrijkste
nevencompetitie op het festival van Venetië won, toont een naamloze
verwoeste stad: scènes die gefilmd zijn in Marioepol. Bijzonder schrijnend hoe de realiteit de fictie heeft ingehaald. Een visueel hoogstandje
en visionair scifi-drama over de problematiek van naoorlogs herstel.
Een schrijnend portret van een land dat veel verloren heeft van hetgeen
waarvoor het vocht. Maar ook van de onbreekbare wil om te overleven
en de onstuitbare plaats die hoop, en zelfs liefde,
innemen te midden van verlies.
2019, duur: 1:46, Oekraïne, regie: Valentin
Vasjanovitsj, met: Andriy Rymaruk, Liudmyla
Bileka, Vasyl Antoniak, e.a. dialogen: Engels,
Oekraïens

De loopgraaf-beelden van Trenches lijken op het eerste zicht oorlogsbeelden uit de eerste helft van de 20e eeuw: de zwart-wit cinematografie en
ouderwetse beeldverhouding typisch voor de jaren ‘30 misleiden de
kijker. Want het gaat om een hedendaagse realiteit voor jonge Oekraïense
soldaten niet heel ver van hier. Met organische one-take sequenties weet
regisseur Bureau zowel het repetitieve en banale, als het angstaanjagende
aspect van hun dagelijkse leven perfect weer te geven. Trenches won de
Prijs voor Beste Internationale Documentaire op DOCVILLE 2022.
2021, duur: 1:25, Frankrijk, regie: Loup
Bureau, dialogen: Oekraïens
Vertoningen: 13/5 met nagesprek door
DOCVILLE festivaldirecteur Frank Moens
in Cinema ZED-Vesalius

TRENCHES
A FILM BY LOUP BUREAU

Vertoningen: 7/5, 13/5, 21/5
in Cinema ZED-Vesalius
UNITÉ preseNTs TreNCHes a fIlm dIreCTed by lOUp bUreaU prOdUCed by CarOlINe NaTaf assOCIaTe prOdUCers brUNO NaHON aNd THOmas mOrVaN edITINg lÉO gaTelIer
IN COllabOraTION wITH CaTHerINe CaTella sOUNd edITINg aNd mIxINg JÉrÔme wICIaK COlOr gradINg KeVIN sTraglIaTI mUsIC gUsTaVe rUdmaN rambalI pOsT-prOdUCTION asTrId leCardONNel
a prOdUCTION by UNITÉ wITH THe sUppOrT Of THe CeNTre NaTIONal dU CINÉma eT de l’Image aNImÉe wITH THe sUppOrT Of THe rÉgION Île-de-fraNCe IN parTNersHIp wITH THe CNC IN assOCIaTION wITH sOfITVCINÉ 8
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Documentaires

Kind Hearts

Ennio

Billie en Lucas vormen een jong Brussels koppel. Ze staan op
een kruispunt in hun leven, voor een jaar vol verandering nu ze
hun studies aan de universiteit starten. Hun denkbeelden over
de toekomst, twijfels over relaties en verwachtingen van het volwassen leven vormen de basis voor gesprekken met vrienden
en elkaar.

De iconische filmmuziek van klassiekers als The Good, the Bad, and the
Ugly, Once Upon a Time in the West, The Mission en The Untouchables
is slechts een klein deel van de enorme culturele erfenis van componist
Ennio Morricone. Als klassiek geschoolde componist verdiepte Ennio
Morricone zich geleidelijk aan steeds meer in het schrijven van filmscores, hoewel hij zelf toch liever experimentele, abstracte muziekstukken schreef. Gaandeweg werd zijn talent door steeds meer regisseurs
ontdekt, wat leidde tot onvergetelijke scores die iedereen ondertussen
vlot kan meefluiten.

Kind Hearts toont in een eigenzinnige combinatie van documentaire en enscenering op integere manier hoe vormend - maar ook
onzeker - jonge liefde kan zijn. Het contact tussen twee geliefden,
Billie en Lucas, staat centraal. Hun ervaring van de liefde en hoe
het hen beïnvloedt in hun verhouding tot elkaar, maar ook tot de
wereld. Het ervaren regisseursduo Olivia Rochette en Gerard-Jan
Claes (Mitten, Rain) maakte een hybride film die eerlijk en subtiel
ontroerend is. Kind Hearts won de Grand Prix van de Generation
14plus International Jury voor Beste Film, Berlinale 2022.
2021, duur: 1:27, regie: Olivia
Rochette, Gerard-Jan Claes, dialogen:
Engels, Frans, Nederlands
Vertoningen: 18/5, 21/5, 25/5,
27/5 in Cinema ZED-Vesalius

Een meeslepende documentaire waarin een uitgebreid interview met de
legendarische Italiaanse componist rijkelijk aangevuld wordt met archiefbeelden en herinneringen van collega’s en filmmakers als Clint Eastwood,
Dario Argento, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen en Hans Zimmer. Dit bijzondere portret van het uitzonderlijke leven en werk van de grootmeester biedt een zeldzaam kijkje
in het hoofd van een muzikaal genie.
2021, duur: 2:36, België, Italië, regie:
Giuseppe Tornatore, dialogen: Italiaans, Engels,
Frans
Vertoningen: 4/5 met inleiding door Robin
Broos, 8/5, 11/5, 15/5, 22/5 in Cinema ZED-Vesalius

Ennio
Ennio Morricone THE legendary
awardwinning film composer

THE STORY OF

A FILM BY ACADEMY AWARD® WINNING DIRECTOR

Giuseppe Tornatore
WITH AO CLINT EASTWOOD - QUENTIN TARANTINO - HANS ZIMMER - OLIVER STONE - BRUCE SPRINGSTEEN
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ZED SPRAK MET REGISSEUR GIUSEPPE TORNATORE

“Morricones muziek is er voor de eeuwigheid”

De filmwereld was in diepe rouw
toen de beroemde componist Ennio
Morricone in juli 2020 onverwacht
overleed op 91-jarige leeftijd. Niet
in het minst regisseur Giuseppe
Tornatore, die elf keer met Morricone
had samengewerkt (te beginnen met
Cinema Paradiso) en op dat moment
druk in de weer was met Ennio, de
definitieve documentaire over de
Maestro.
Giuseppe Tornatore: Ennio’s dood heeft niet

echt een invloed gehad op de film, maar
het heeft wel mijn perspectief veranderd. Ik
was volop bezig met de montage toen het
droeve nieuws me bereikte. Eigenlijk was
ik op dat moment de hele dag met hem in
gesprek. Het was een manier voor mij om het
idee te verdringen dat hij er niet meer was.
Het deed me beseffen dat het een film in de
tegenwoordige tijd moest worden, dat we
niet mochten verwijzen naar zijn overlijden.
Morricones muziek is er tenslotte voor de
eeuwigheid. Voor mij straalt de titel Ennio dat
ook uit. Hij is nog steeds bij ons.
Wanneer heb je beslist om een film te
maken over hem?

Dat was eigenlijk niet mijn idee. Ik kreeg
op een dag bezoek van twee jonge
producenten die me vroegen of ik zin had
om een documentaire te maken over Ennio
Morricone. Ik zei dat het me interesseerde,
maar enkel als hij zou aanvaarden om
langdurig over zijn leven te praten. Dus zijn
ze naar hem gegaan en hij zei dat hij het enkel
wou doen als ik de film zou regisseren. We
waren dus van bij het begin onlosmakelijk met
elkaar verbonden. (lacht)

“Niemand weet
waarom je muziek
van Morricone
meteen herkent”

concentreren op Ennio’s jeugd en zijn
professionele leven. Zijn privéleven had hier
geen plaats. De film is trouwens zo al lang
genoeg. Ik wou wel praten over Andrea’s
bijdrage aan het liefdesthema in Cinema
Paradiso, dat je hoort bij de montage van de
weggeknipte kusscènes. Maar paradoxaal
genoeg is het me niet gelukt om de rechten
op die fragmenten vast te krijgen. Dus moest
ik het laten vallen.
In de film zie je hoe graag Morricone
experimenteerde en nieuwe dingen
uitprobeerde. Hoe verklaar je dan dat hij
nooit elektronische scores heeft geschreven?

Herinner je je nog wanneer je zijn muziek
ontdekt hebt?

Heel goed zelfs. Dat was in de jaren 1960. Ik
moet een jaar of 10 geweest zijn, en ik ging in
de bioscoop naar een western kijken, For a
Few Dollars More. Ik vond het een goeie film,
maar ik was vooral zwaar onder de indruk van
de soundtrack. Een paar dagen later was ik aan
zee, en toen had je in de strandbars jukeboxen,
waar je een muntstuk moest insteken en dan
een liedje of drie kon kiezen. En plots klonk
daar de muziek van For a Few Dollars More.
Ik was stomverbaasd dat filmmuziek ook los
van de film kon bestaan. Ik liep meteen naar
de jukebox en daar zag ik op de cover van het
album die naam: Ennio Morricone.
Jullie eerste samenwerking was met Cinema
Paradiso. Ennio’s zoon Andrea heeft toen
ook meegeschreven aan de muziek. Waarom
is van hem geen spoor in de documentaire?

Ik heb bewust besloten om het niet over
Andrea te hebben omdat ik me wou

Dat klopt niet helemaal. Hij stond open
voor alle muziek. Ennio maakte wel degelijk
gebruik van elektronica, maar dat deed
hij nooit om een orkest te vervangen. Hij
verwerkte liever elektronische elementen
in zijn klassieke composities. Dat heeft hij
vaak gedaan. Een heel goed voorbeeld is
zijn prachtige score voor Sacco & Vanzetti.
Daarin gebruikt hij als terugkerend thema
een elektronische klank die voor hem het
geluid oproept van de elektrische stoel op het
moment dat iemand geëxecuteerd wordt.
“Je kunt muziek van Ennio Morricone
tijdens de eerste paar noten herkennen,”
zegt Hans Zimmer in je film. Wat maakt die
muziek zo uniek?

Veel mensen hebben zich dat al afgevraagd.
Veel muzikanten ook. Daar bestaat geen
technische uitleg voor, want op zich is de
muziek van Ennio Morricone telkens anders.
Het ligt volledig aan wie hij was, en dat valt
niet uit te leggen. Zelfs Hans Zimmer, die zelf
een grote componist is, moet het antwoord
schuldig blijven.(RN) 
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Cinema ZED Hasselt
Iedere zondag, maandag en dinsdag kan je in De Nieuwe Zaal
in Hasselt terecht voor een portie topcinema. Cinema ZED
Hasselt presenteert maandelijks een divers programma van
recente speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld
worden voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de programmatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

Zondag 1 mei
16u30 The Velvet Queen

Maandag 2 mei
20u Nowhere

Dinsdag 3 mei
20u The Unbearable Weight of Massive Talent

Invisible
Demons

Zondag 8 mei
14u30 Hitler heeft mijn roze konijn gestolen
16u30 The Duke

Maandag 9 mei
20u Downton Abbey: A New Era

Dinsdag 10 mei
20u A Chiara

Zondag 15 mei
16u30 Nowhere

Maandag 16 mei
20u00 The Unbearable Weight of Massive Talent

Dinsdag 17 mei
20u What Do We See When We Look At The Sky?

Zondag 22 mei
14u30 Stip & vlek
16u30 The Duke

Maandag 23 mei
20u A Chiara

Dinsdag 24 mei
20u Lunana: A Yak in the Classroom

Zondag 29 mei
16u30 Downton Abbey: A New Era

20u What Do We See When We Look At The Sky?

Dinsdag 31 mei
20u 2040

= met in- of uitleiding

www.cinemazed.be/hasselt

! $ cinemazedhasselt
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In deze visueel schitterende documentaire biedt regisseur
Rahul Jain een nieuw perspectief op de actuele realiteit
van ‘climate change’. Een onthutsend zintuiglijk verslag
- opgebouwd met bijzonder fascinerende beelden en
aangrijpende getuigenissen - dat een persoonlijke en caleidoscopische blik biedt op de impact van economische ontwikkeling op het milieu. In deze documentaire komen geen
experten of beleidsmakers aan bod, maar gewone mensen
die hun ervaringen vertellen en indrukwekkende beelden
die voor zich spreken.
2021, duur: 1:10, Finland, regie: Rahul Jain, dialogen:
Engels, Hindi

Maandag 30 mei

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96, Hasselt

In de miljoenenstad Delhi zijn de gevolgen van de klimaatverandering een dagelijkse realiteit. Ondraaglijke hittegolven, rivieren die schuim worden, immense afvalhopen
en watertekorten. De vervuiling en klimaatverandering
treft iedereen - van riksjarijder tot schoolmeisje - maar
zoals steeds hebben de armen er het meest onder te
lijden. Basisbehoeftes als gezonde lucht en zuiver drinkwater worden steeds minder vanzelfsprekend voor de 30
miljoen inwoners van Delhi. Het lijkt wel een wereld op de
rand van de afgrond, waarbij de gevolgen van de klimaatverandering geen verre toekomstmuziek zijn, maar bittere
realiteit.

Vertoningen: 25/5, 26/5,
29/5 in Cinema ZED-Vesalius

Dag van Europa

Filmklassieker
FI L M FES T G EN T O N TO U R

Tokyo Story
Zestiger Shukishi en zijn vrouw Tomi reizen vanuit het platteland naar Tokyo voor een langverwacht bezoek aan hun volwassen kinderen. Maar die hebben het te druk met zichzelf
en hun levens en maken geen tijd voor hun ouders. Alleen
schoondochter Noriko neemt een dag vrij om hen een rondleiding door de stad te geven. De volgende dag worden
de ouders naar een luidruchtige badplaats buiten de stad
gestuurd. In een stil verdriet om de vervreemding van hun
kinderen keren ze uiteindelijk terug naar huis.
Deze klassieker van Japanse grootmeester Yasujiro Ozu’s prijkt
hoog in heel wat lijstjes van beste films aller tijden. Ozu onderzoekt op delicate wijze de complexe ouder-kindrelatie en de
vervreemding tussen generaties in een veranderende naoorlogse maatschappij. Door ver weg te blijven van de grote
pathos zijn de emoties van diepgravende eenzaamheid en stil
verdriet des te pakkender. Een rustige film die in alle kalmte je
een emotionele uppercut geeft.
1953, duur: 2:16, Japan, regie: Yasujiro Ozu, met: Chishû
Ryû, Chieko Higashiyama, Sô
Yamamura, e.a. dialogen: Japans
Vertoningen: 17/5 met vooraf opgenomen inleiding door Patrick Duynslaegher in
Cinema ZED-Vesalius

Op 9 mei wordt jaarlijks de Dag van Europa gevierd, een feest
waarop de vrede en eenheid in Europa centraal staat. Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwe boek leidt professor Europese en vergelijkende politiek en titularis van het Fonds involvEU
Steven Van Hecke The Iron Lady in, de biopic over de controversiële figuur Margaret Thatcher die de polemiek rond Europa perfect
personifieert. Na de vertoning volgt er een signeersessie.
Waarom is er nog geen Europees leger? Waarom willen de Britten
een eigen koers voeren? En waarom treden er telkens nieuwe
landen toe? In Waarom Europa. Kleine
geschiedenis van een groot project
gaan politicoloog Steven Van Hecke
en journalist Kamiel Vermeylen op zoek
naar de kern van de Europese integratie. Aan de hand van actuele vragen en
met aandacht voor cruciale gebeurtenissen en de belangrijkste hoofdrolspelers biedt dit boek een toegankelijk en
leerrijk inzicht in de geschiedenis van
zeventig jaar Europese Unie.

The Iron Lady
De hoogbejaarde Margaret Thatcher blikt terug op significante
gebeurtenissen uit haar turbulente leven, carrière en de liefde.
Als kruideniersdochter droomde ze van een plek in The House
of Commons, een echte mannenwereld. Maar Margaret slaagde
erin lid te worden van de conservatieve partij, schopte het tot een
van de meest invloedrijke vrouwen van de 20ste eeuw en veroverde haar positie aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk, in
het hart van het politieke leven.
2011, duur: 1:45, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, regie: Phyllida Lloyd met:
Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E.
Grant e.a. dialogen: Engels
Vertoningen: 9/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Cine en Español

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt naar goede traditie
in samenwerking met CLT een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanse filmwereld. Films die
overladen werden met Goya’s (aka de Spaanse Oscars) zoals El buen patrón, enkele bijzondere
debuutfilms én de nieuwste film van bekroond regisseur Cesc Gay (Truman).

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: 4/5, 9/5, 10/5,12/5, 17/5, 19/5, 24/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Maternal
Buenos Aires, in een religieus opvangcentrum voor
alleenstaande jonge moeders en hun kinderen, proberen Luciana met haar vierjarige dochter Nina en
haar hartsvriendin Fati, zwanger van een tweede kind
hun weg te vinden. De moeders zijn in regel vrij maar
de opgelegde regels werken beklemmend. Wanneer
Luciana ‘s nachts in het geheim het klooster verlaat om
haar minnaar te ontmoeten en niet meer terugkeert,
ontfermt novice Paola zich over de achtergelaten
Nina. Iets dat met argwaan bekeken wordt door Fati
en de kloosterzusters. De drie vrouwen worstelen op
hun eigen manier met de implicaties van het moederschap.
Maura Delpero waagt met Maternal de overstap van
documentaire naar fictiefilm. Voor het verhaal putte
ze uit haar eigen ervaringen, Delpero gaf zelf vier jaar
lang filmles aan tienermoeders in een opvangklooster in Buenos Aires. Haar personages - de meeste
gespeeld door niet-professionele actrices - zijn zwijgzaam, maar alles valt van de gezichten af te lezen. De
tegenstellingen tussen het leven binnen de kloostermuren, de strenge leer van de zusters en de frivoliteit
van de meisjes worden prachtig in beeld gebracht.
Een film die je aan het denken zet over wat moederschap precies inhoudt.
2019, duur: 1:31, Argentinië, Italië, regie: Maura
Delpero, met: Lidiya Liberman, Denise Carrizo,
Agustina Malale, e.a. dialogen: Spaans
Vertoningen: 18/5, 19/5, 24/5,
26/5, 31/5 in Cinema ZED-Vesalius

Clara Sola
De 40-jarige Clara is nog maagd. Ze werd door haar erg beschermende en diep religieuze moeder Fresia opgevoed op het platteland van Costa Rica. Clara is altijd een
buitenbeentje geweest met een erg sterke band met de natuur. Volgens moeder
Fresia heeft Clara een rechtstreeks contact met de Heilige Maagd. Wanneer nichtje
Maria vijftien wordt en zich langzaam ontpopt tot jonge vrouw, inclusief eerste
vriendje, begint het ook bij Clara te kriebelen.
Na enkele geslaagde kortfilms maakt de Zweeds-Costa Ricaanse regisseur Nathalie
Álvarez Mesén een sensueel coming-of-age verhaal rond drie bijzondere vrouwen,
van drie verschillende generaties. Een lyrische film, diep geworteld in de zintuiglijke
wereld en met geslaagde magisch realistische accenten. De film heeft ook een Belgisch tintje: Gentenaar Ruben De Gheselle componeerde de poëtische soundtrack
en de montage werd verzorgd door Marie-Hélène Dozo, de vaste monteur van de
Dardennes.
2021, duur: 1:46, regie: Nathalie Álvarez Mesén, met: Wendy Chinchilla Araya,
Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza, e.a.
dialogen: Spaans
Vertoningen: 18/5, 21/5, 23/5,
28/5, 29/5 in Cinema ZED-Vesalius
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Canción sin nombre

Sentimental

Peru in de politiek-woelige jaren ‘80. De hoogzwangere Georgina
reageert op een radio-advertentie van een kraamkliniek die gratis
medische hulp bij bevallingen belooft. Maar vlak na de bevalling slaat
het noodlot toe, haar baby wordt gestolen uit de onwettelijke kraamkliniek. Georgina’s wanhopige zoektocht naar haar kind brengt haar
tot bij het hoofdkwartier van een belangrijke nationale krant. Daar
ontmoet ze Pedro, een eenzame journalist. Hij wil de zaak ophelderen
en recht doen geschieden.

Julio en Ana zijn al meer dan vijftien jaar samen, maar de relatie is
inmiddels stevig bekoeld. Ze raken elkaar niet meer aan en maken
dagelijks ruzie. Op een avond besluit Ana de bovenburen uit te
nodigen, tot groot ongenoegen van Julio. Salva en Laura zijn iets
jonger dan zij en verwelkomden hen met open armen toen ze in het
complex kwamen wonen. Julio en Ana ergeren zich echter aan het
constante gekreun vanuit hun appartement, maar vanavond krijgen
ze een ongebruikelijk en verrassend voorstel.

Deze indrukwekkende debuutfilm van Melina Léon brengt een hartverscheurend verhaal in beeld over het verlies van een kind. Het verhaal is
geïnspireerd op waargebeurde feiten en ligt regisseur Léon nauw aan
het hart, haar vader was een van de journalisten die destijds de georganiseerde kinderhandel aan het licht bracht. Deze zwart-witte parel in
het oude bijna vierkante televisieformaat schetst een donkere bladzijde
uit Peru’s recente geschiedenis. Een van de meest bijzondere films uit
Zuid-Amerika die stilistisch doet denken aan de Mexicaanse Oscarwinnaar Roma.

Na het succes van Truman (2015) is Spaans regisseur Cesc Gay helemaal terug van weggeweest. In Sentimental legt hij met snedige
dialogen en een stevige dosis ironie de vinger aan de wonde van
kleinzerige neuroses die nefast kunnen zijn voor een relatie. Pijnlijk
grappig voor iedereen die zich al eens aan de buren geërgerd heeft.
En tegelijk een therapeutische film die aanmoedigt om los te komen
van vastgeroeste routines en ramen en deuren wagenwijd open te
gooien voor nieuwe dingen in het leven.

2019, duur: 1:37, Peru, Spanje, Verenigde
Staten, regie: Melina Léon met: Pamela
Mendoza, Tommy Párraga, Lucio Rojas, e.a.
dialogen: Quechua, Spaans
Vertoningen: 4/5, 5/5, 10/5,
15/5, 16/5 in Cinema ZED-Vesalius
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2020, duur: 1:22, Spanje, regie:
Cesc Gay, met: Javier Cámara, Griselda
Siciliani, Belén Cuesta, e.a. dialogen:
Spaans
Vertoningen: 20/5, 23/5,
30/5 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

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

Ennio Morricone THE legendary
awardwinning film composer

THE STORY OF

A FILM BY ACADEMY AWARD® WINNING DIRECTOR

Giuseppe Tornatore

Nu te zien op Dalton+

WITH AO CLINT EASTWOOD - QUENTIN TARANTINO - HANS ZIMMER - OLIVER STONE - BRUCE SPRINGSTEEN
WRITTEN AND DIRECTED BY GIUSEPPE TORNATORE PRODUCED BY GABRIELE COSTA GIANNI RUSSO PETER DE MAEGD SAN FU MALTHA WONG KAR WAI PRODUCTION COMPANY PIANO B PRODUZIONI
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Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en jeugdfilmprogramma van Cinema
ZED. Een berg jeugdfilms iedere woensdag en in het weekend!

De Bad Guys
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 in de gevangenis in moeten: de
Foute Jongens moeten goed worden. Maar kan hij zich wel aan deze
afspraak houden?
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

Paniek in het dorp:
de zomervakantie
Het is grote vakantie. Maar die duurt wel erg lang en Cowboy en
Indiaan vervelen zich een beetje. Tot ze een oude film over piraten
zien die hun inspiratie geeft. Ze besluiten een boot te bouwen en op
avontuur te gaan. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals verwacht. De
eerste bouw poging is een ramp. Gelukkig kunnen ze de hulp van
hun dierenvrienden inschakelen.
Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier en Vincent Patar startte
in 2001 met de hilarische stop-motion animatiereeks Panique au Village
waarin een de speelgoedfiguurtjes van een paard, een cowboy en
een indiaan de hoofdrollen vertolken. In 2009 verscheen er een eerste
langspeelfilm en na lang wachten is er nu eindelijk een vervolgfilm, die
wordt aangevuld met vier andere kortfilms.
2022, duur: 0:56, België, Frankrijk,
Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende
regisseurs, dialogen: Nederlands
Vertoningen: 7/5, 8/5,
14/5 in Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen: 15/5, 21/5, 25/5,
29/5 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 6 jaar
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Vanaf 7 jaar

Hitler heeft mijn
roze konijn gestolen
Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te beseffen dat
de wereld op springen staat. Overal in Berlijn duiken posters op met
de afbeelding van Hitler en de sfeer van oproer hangt in de straten.
Wanneer de familie halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, beseft
Anna dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een
vluchteling, die nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.
Regisseur Caroline Link verfilmt het ontroerende levensverhaal van auteur
Judith Kerr. De cineaste won in 2003 een Oscar voor Nowhere in Africa,
dat inzoomt op Duitse vluchtelingen die in de jaren ‘30 elders een nieuw
leven moeten opbouwen. Ook nu brengt Link een familie-, oorlogs- en
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde beelden aan om tot een
pakkend portret te komen van een gezin dat samen alles aankan. Prijswinnaar op het JEF festival in 2021.
2019, duur: 1:59, Duitsland, regie:
Caroline Link, dialogen: Duits

Stip & Vlek
Twee dartele vriendjes met de toepasselijke namen Stip & Vlek,
buitelen van het ene avontuur in het volgende. Ze spelen in de
sneeuw, gaan naar de tandarts, verdwijnen achter het behang,
kliederen met verf, hebben een picknick en bestuderen insecten,
spelen piraat en ontdekken een machtig mooie sterrenhemel.
In enkele korte verhaaltjes vol verrassingen zorgt het leuke duo Stip
en Vlek voor een vrolijke filmervaring voor de allerkleinsten. Zeven
fantasievolle, charmante verhaaltjes die volledig passen in de leefwereld van kleuters.
2013, duur: 0:53, Zweden,
regie: Uzi & Lotta Geffenblad, dialogen: Nederlands
Vertoningen: 18/5, 22/5, 26/5, 28/5,
29/5 in Cinema ZED-Vesalius

Vertoningen: 4/5, 8/5, 11/5,
15/5, 22/5 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 10 jaar

Vanaf 3 jaar
29

MEI 2022

Schema

Wo 4 mei
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u30

Hitler heeft mijn roze ...
The Duke
Downton Abbey: A New Era
El buen patrón
Ennio
The Unbearable Weight of ...
Canción sin nombre
The Northman

Wo 11 mei
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

Downton Abbey: A New Era
Hitler heeft mijn roze ...
Ennio
The Unbearable Weight ...
Lunana: A Yak in the ...
Natural Light
The Unbearable Weight ...
Downton Abbey: A New Era

Wo 18 mei
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
20u00
21u15
22u15

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

Aula Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c,
3000 Leuven
Met in- of uitleiding
30

Downton Abbey: A New Era
Stip & Vlek
The Northman
Lunana: A Yak in the ...
Kind Hearts
Clara Sola
Maternal
Natural Light

Wo 25 mei
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u30

Invisible Demons
De Bad Guys
Summer of Soul
Kind Hearts
Les passagers de la nuit
The Northman
Lunana: A Yak in the ...
Downton Abbey: A New Era

Do 5 mei
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u30

The Northman
The Unbearable Weight of ...
Canción sin nombre
Downton Abbey: A New Era
What Do We See When ...
The Duke

Do 12 mei
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

The Unbearable Weight ...
Downton Abbey: A New Era
El buen patrón
The Duke
Lunana: A Yak in the ...
The Northman

Do 19 mei
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u15

The Eyes of Tammy Faye
El buen patrón
The Northman
Maternal
What Do We See When ...
Downton Abbey: A New Era

Do 26 mei
14u30
14u45
16u00
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u30

Downton Abbey: A New Era
Stip & Vlek
Invisible Demons
The Northman
Maternal
Lunana: A Yak in the ...
Sneak Preview
Les passagers de la nuit
Natural Light

Vr 6 mei
17u00
17u30
19u30
20u00
22u00
22u00

The Eyes of Tammy Faye
Inexorable
A Chiara
The Duke
The Northman
The Unbearable Weight ...

Vr 13 mei
17u00 Atlantis
17u30 The Duke
19u30 DOCVILLE presenteert:

Trenches

19u45 The Northman
21u30 The Lighthouse
22u30 Natural Light

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

The Northman
Sentimental
What Do We See When ...
Belfast
The Northman
Lunana: A Yak in the ...

Vr 27 mei
17u00
17u30
19u45
20u00
21u45
22u15

Natural Light
Les passagers de la nuit
Downton Abbey: A New Era
Kind Hearts
Summer of Soul
The Northman

Za 7 mei
13u00
14u30
15u30
17u00
17u30
19u30
19u45
21u45
22u30

Downton Abbey: A New ...
What Do We See When ...
Paniek in het dorp: ...
Downton Abbey: A New ...
The Unbearable Weight ...
Atlantis
The Northman
The Lighthouse
The Duke

Za 14 mei
14u30
15u00
17u00
17u15
19u45
20u30
22u15

The Northman
Paniek in het dorp: ...
Drive My Car
The Eyes of Tammy Faye
Downton Abbey: A New ...
What Do We See When ...
The Northman

Za 21 mei
14u30
15u00
17u00
17u30
19u30
19u45
22u00
22u15

What Do We See When ...
De Bad Guys
Natural Light
Kind Hearts
King Richard
Lunana: A Yak in the ...
Atlantis
Clara Sola

Za 28 mei
14u30
15u00
17u00
17u15
19u30
19u45
21u45
22u30

The Northman
Stip & Vlek
King Richard
Lunana: A Yak in the ...
Summer of Soul
The Northman
The VVitch
Clara Sola

Zo 8 mei
10u30
11u00
14u30
14u45
17u00
17u15
20u00
20u15
22u15
22u30

Downton Abbey: A New Era
Paniek in het dorp: ...
The Northman
Hitler heeft mijn roze ...
Drive My Car
Ennio
Downton Abbey: A New Era
Inexorable
The Unbearable Weight ...
The Northman

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

Downton Abbey: A New ...
Hitler heeft mijn roze ...
Lunana: A Yak in the ...
De Bad Guys
Ennio
What Do We See When ...
The Duke
The Unbearable Weight ...
Natural Light
Canción sin nombre

Zo 22 mei
10u30
11u00
14u30
14u45
17u00
17u15
19u30
19u45
21u30
22u30

Belfast
Stip & Vlek
The Northman
Hitler heeft mijn roze ...
Summer of Soul
Downton Abbey: A New Era
The VVitch
Ennio
What Do We See When ...
Natural Light

Zo 29 mei
10u30
11u00
14u30
15u00
15u45
17u30
18u00
19u30
20u15
21u45
22u15

De Bad Guys
Lunana: A Yak in the ...
Stip & Vlek
Downton Abbey: A New ...
Les passagers de la nuit
The Northman
Invisible Demons
Clara Sola
Belfast
Lunana: A Yak in the ...
Downton Abbey: A New ...

Ma 9 mei
17u00
17u15
19u45
20u00
22u00
22u15

A Chiara
The Northman
El buen patrón
The Iron Lady
Inexorable
Downton Abbey: A New Era

Di 10 mei
10u30 Cinema Poussette:
17u00
17u30
19u15
19u30
22u00
22u15

Donwton Abbey: A New Era
Canción sin nombre
The Duke
What Do We See When ...
The Northman
El buen patrón
Downton Abbey: A New Era

20u30 ZED in de Aula:

The French Dispatch

Ma 16 mei
17u00
17u15
19u30
19u45
21u30
22u30

Lunana: A Yak in the ...
Downton Abbey: A New Era
Canción sin nombre
The Northman
What Do We See When ...
The Duke

Ma 23 mei
17u00
17u30
19u45
20u00
21u30
22u30

What Do We See When ...
Clara Sola
Sentimental
Downton Abbey: A New Era
Lunana: A Yak in the ...
Belfast

Ma 30 mei
17u00
17u30
19u30
19u45
21u15
22u15

Les passagers de la nuit
Natural Light
Sentimental
Downton Abbey: A New Era
Drive My Car
The Northman

Di 17 mei
17u00
17u15
19u30
20u00
22u15
22u30

El buen patrón
The Northman
Tokyo Story
Downton Abbey: A New Era
The Unbearable Weight ...
The Duke

Di 24 mei
17u00
17u30
19u30
20u00
21u45
22u00

Maternal
Downton Abbey: A New Era
El buen patrón
Natural Light
Summer of Soul
The Northman

Di 31 mei
17u00
17u30
19u30
20u00
21u30
22u00

El buen patrón
Downton Abbey: A New Era
Maternal
Natural Light
Les passagers de la nuit
The Northman

31

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.
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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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