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Recente 
releases

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

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

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

Vertoningen: 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 1/12, 2/12 in cinema ZED Vesalius
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“A heartbreaking 
banquet of brilliance” 

T H E  G UA R D I A N
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Lukas Dhont (31) heeft zijn 
observerende en ingetogen stijl niet 
veranderd. Maar hij maakte met zijn in 
Cannes bejubelde Close wel een heel 
andere film dan die andere Cannes-
triomf Girl. Het werd een verrassend 
portret over hoe kinderen reageren op 
de wreedheid van het bestaan.

Close begon voor jou met de kiem van een idee, 

dat evolueerde naar een verhaal. Hoe snel had 

je de structuur van de film voor ogen?

Lukas Dhont: Ik heb intussen begrepen dat ik 
beter te werk ga als choreograaf dan als scenarist. 
Ik begin te schrijven in intenties van bewegingen 
waarmee ik een soort van puzzel probeer te 
scheppen die een choreografie wordt. Het 
eerste wat er komt, zijn beelden. Bijvoorbeeld: 
twee jongens tussen bloemen. Vaak zijn het 
bewegende beelden: lopen, fietsen of net 
het omgekeerde, twee jongens die stil naast 
elkaar op een bed liggen. Het zijn beelden die 
al thematiek in zich dragen. Na die beelden 
probeer ik er dan de thema’s uit te destilleren. 
In Close merkte ik al snel dat het kindertijd, 
adolescentie en vriendschap gingen worden.
 
Waar kwam het idee vandaan om te spelen 

met seizoenen en kleuren?

Ik wilde het dus over fragiliteit en brutaliteit, 
mannelijkheid en vriendschap hebben. Toen 
ik daarover nadacht, zag ik een bloemenveld 
voor mij met jongens in dat veld. Een decor 
vol breekbaarheid en kleur. Aan de ene kant 
was dat een manier om cinematografisch 
een kindertijd neer te zetten en tegelijkertijd 
geeft het plukken en later afkappen van 
die bloemen het verdwijnen van die tijd 
mooi weer. Er wordt plaatsgemaakt voor 
machines, geweld en maskers – zoals in de 
ijshockeyscènes. Ik probeer altijd in elke laag, 
dus ook in kostuums en decors, mijn intenties 
te laten doorschemeren. Het terugkeren van 
kleur later in de film geeft voor mij een stuk 
hoop weer dat iets opnieuw kan beginnen.

Ik lees vaak wat journalisten schrijven, omdat 
ik wil weten hoe er over iets wordt nagedacht, 
maar die speculaties probeer ik dan weer niet 
te lezen. Het is uiteraard fantastisch, maar 
als je daar te veel in meegaat, schep je een 
verwachting voor jezelf en dat vind ik soms 
moeilijk. Voor Girl zei iemand dat de film 
sowieso bij de laatste negen finalisten ging 
zitten. En het was niet zo. Door daar toen te 
veel mee bezig te zijn geweest, werd dat een 
bittere pil. Die werd dan wel snel doorgeslikt, 
maar ik probeer er nu ook iets meer vreugde 
aan te beleven. Anderzijds merk ik wel een 
enthousiasme en momentum voor de film, 
wat ik op die manier minder voelde bij Girl 
in die bepaalde cultuur. Ik voel dat er over 
gesproken wordt en dat is natuurlijk belangrijk 
om in aanmerking te komen.

Het kan ook een springplank zijn naar meer 

keuze en meer budget. Denk aan Chloé 

Zhao die na The Rider Nomadland en daarna 

Eternals maakte. Zou je zo’n kans grijpen of 

je eerder focussen op de plannen die je nu 

voor ogen hebt?

Ik heb het gevoel dat ik in België iets kan 
doen wat ik echt graag doe en dat binnen een 
bepaald budget. Ik zeg niet dat we niet graag 
groter en ambitieuzer willen gaan, maar de 
positie die ik nu heb, geeft me wel veel. Dat 
zorgt voor een verlangen om hier te blijven 
en films van hier naar buiten te brengen. Ik 
ben me er ook wel van bewust dat Amerika 
met andere spelregels speelt die implicaties 
met zich meebrengen. En ik weet niet of ik dat 
spel op dit moment wil spelen. Maar het zou 
beperkend zijn als ik daar helemaal niet voor 
open zou staan. Wat mijn volgend project 
betreft, weet ik nog niet helemaal wat dat gaat 
worden. Ik krijg wel al scenario’s toegestuurd, 
waar erg aantrekkelijke namen aan verbonden 
zijn. Maar… ik denk nog niet dat het juiste 
moment er is. (Chris Craps) 

ZED SPRAK MET LUKAS DHONT 

“Dat mensen mijn films samen met anderen 
kunnen beleven, is mijn grootste doel.”

Na de prijzenslag voor Girl en Close in 

Cannes komen de Oscarnominaties eraan. 

Hoe sta je daar tegenover?

Ik denk dat we met Girl en Close een 
uitdrukking hebben kunnen geven aan 
iets wat voor ons heel belangrijk was en 
we hebben geprobeerd dat zo universeel 
mogelijk te maken. Die films bij een publiek 
krijgen, was ons grootste doel: dat mensen 
die film met andere mensen kunnen beleven. 
Bij Close is het nog afwachten in welke 
mate dat zal lukken. Dat is zeker iets wat mij 
bezighoudt. Cinema is voor mij van kleins af 
aan een heel belangrijk middel geweest om 
te ontsnappen aan een bepaalde realiteit. Ik 
hoop dat Close voor veel mensen ook zo’n 
ervaring kan zijn.

Daarnaast is het heel fijn dat de film onderdeel 
uitmaakt van festivals en prijzen en om die 
validatie te krijgen. Het betekent dat mensen 
erin geloven. Ik kan uit dat soort dingen veel 
plezier putten, maar als je er te veel druk op 
legt en te hoge verwachtingen schept, kan 
je daar enkel teleurgesteld uitkomen. Van het 
moment dat we hoorden dat België Close zou 
insturen – en dat zie ik als een enorme eer, want 
het is een heel sterk jaar voor de Belgische 
cinema – wilden we er ook volledig voor gaan. 
Ik probeer er heel realistisch in te zijn, maar 
tegelijkertijd met een goede vleug ambitie.

The Hollywood Reporter schatte Close hoog 

in om nog in andere categorieën dan Beste 

Internationale Film iets te winnen. Als dat 

gebeurt, is dat is nog een trap hoger…
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Lukas Dhont maakte zijn debuut op Kortfilmfestival Leuven met Corps Perdu (2012) en won twee jaar 
later de Juryprijs voor L’Infini (2014), de start van zijn veelbelovende carrière. Ook scenarist Angelo 
Tijssens en producent Michiel Dhont zijn oude bekenden. Angelo schreef mee aan meerdere films op 
het festival en zetelde in 2019 in de jury. Michiels debuutfilm Poor Kids won in 2017 Beste Debuut en 
een VAF Wildcard, zijn tweede film Holiday (2019) opende de feestelijke 25ste editie.

De 28ste editie van Kortfilmfestival Leuven gaat door van 2-10 december. 
Meer info via www.kortfilmfestival.be. Benieuwd naar hoe het allemaal 
begon voor Lukas en Michiel Dhont? Bekijk hun kortfilms nu via Dalton.be.

Van Kortfilmfestival Leuven naar de Oscars?

Close
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee handen op één buik. Ze kennen 
elkaar al hun hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun intense vriend-
schap wordt abrupt verstoord wanneer een ondenkbare gebeur-
tenis hen uit elkaar drijft. Leo probeert te begrijpen wat er gebeurd 
is en zoekt vol vragen toenadering tot Sophie, Remi’s moeder. 

Een staande ovatie van meer dan tien minuten; dat is wat Close, 
de tweede langspeler van Lukas Dhont (Girl), bij zijn première in 
Cannes mocht ontvangen. Een opluchting, want een opvolger pre-
senteren na een debuut dat overal bejubeld en bekroond werd, is 
geen evidentie. Maar Close is een waardige opvolger van Girl en 
bevestigt het talent van Dhont als regisseur van bijzondere, diep-
menselijke verhalen. Een delicate,  warme en ontroerende film over 
vriendschap en verantwoordelijkheid, met een sterke beeldtaal en 
ijzersterke cast. Close wordt ongetwijfeld opnieuw een prijzen-

beest: in Cannes kreeg de film alvast de Grand prix en op Sydney 
Film Festival de Prijs voor Beste Film. 

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

Vertoningen: 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 
8/11, 10/11, 11/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 
17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 
25/11, 29/11 in cinema ZED Vesalius

5

14/11 - 17/11

1+1 GRATIS
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Good Luck to You, Leo Grande
Nancy had een goed leven, een goede baan, een lieve man en kinderen. Alleen goede seks stond niet op het 
menu. Wanneer haar man komt te overlijden, besluit ze het heft in eigen handen te nemen. Ze gaat op zoek naar 
het avontuur en de voldoening die ze al die jaren gemist heeft. Dat avontuur vindt ze in de vorm van een seks-
werker genaamd Leo Grande. Maar Nancy had niet gerekend op goede seks én een goed gesprek. Tijdens de 
stiekeme afspraken groeit Nancy’s zelfverzekerdheid en brokkelen de secuur opgebouwde façades langzaam af.

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

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

Vertoningen: 30/11, 1/12, 2/12 in cinema ZED Vesalius

“Emma Thompson verdient een 
Oscarnominatie voor deze rol.” 

D E  V O L K S K R A N T
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Boiling Point
Londen, een van de drukste avonden van het jaar. 
De charismatische chef-kok Andy Jones werkt 
op het scherp van de snee in een van de meest 
populaire restaurants van de stad. Hij is wel wat 
drukte gewend, maar toch is deze avond anders.  
Hij moet niet alleen zijn team in de topkeuken  
aanvuren, maar ook het hoofd bieden aan allerlei 
uitdagingen, zowel professioneel als privé, die 
alles dreigen te verwoesten waar hij voor heeft 
gewerkt.

Gefilmd in één doorlopend shot sleept dit filmisch 
bravourestuk de kijker mee van begin tot einde. 
Acteur Stephen Graham is briljant als de chef-kok 
die op het randje van de afgrond staat en neemt je 
moeiteloos mee op zijn zenuwslopende trip. Een 
spannende, soms zwartkomische en wervelende 
inkijk in een fascinerende, hectische wereld. 

2022, duur: 1:32, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Philip Barantini, met: Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Alice Feetham, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 
3/11, 4/11, 6/11, 
8/11, 9/11, 10/11, 
11/11, 12/11, 13/11, 
14/11, 15/11 in 
cinema ZED Vesalius

Bardo, False Chronicle 
of a Handful of Truths
Silverio is een gerenommeerde Mexicaanse journalist en documentairemaker die 
woont en werkt in Los Angeles. Wanneer hij een prestigieuze internationale prijs in 
ontvangst mag nemen, keert hij noodgedwongen terug naar zijn geboorteland. 
Deze simpele reis zal hem onverwacht confronteren met de waanzin van zijn her-
inneringen, diepgewortelde familiebanden en de nieuwe realiteit in zijn thuisland.   

Voor het eerst sinds zijn succesvolle filmdebuut Amores Perros keert Mexicaans 
regisseur Alejandro González Iñárritu terug naar Mexico met een film in en over zijn 
geboorteland. Hij won al twee keer de Oscar voor Beste Regisseur met Birdman en 
The Revenant. Voor deze film werkte hij samen met landgenoot Daniel Giménez-Ca-
cho, die in de rol kroop van een worstelende Silverio. Het resultaat is een epische, 
visueel verbluffende en immersieve film rond universele en tegelijk persoonlijke 
vragen over identiteit, succes, sterfelijkheid en de geschiedenis van Mexico. Een nos-
talgische tragikomedie over wat het betekent om mens 
te zijn in deze merkwaardige tijd. 

2022, duur: 2:44, Mexico, regie: Alejandro G. 
Iñárritu, met: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, 
Ximena Lamadrid, e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 16/11, 18/11, 20/11, 21/11, 22/11, 
23/11, 25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 1/12, 
2/12 in cinema ZED Vesalius
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Pinocchio
Ergens in een charmant, Italiaans dorpje kerft de eenzame poppenmaker Geppetto 
een houten marionet naar het evenbeeld van zijn overleden zoon. De pop krijgt de 
naam Pinocchio en komt op magische wijze tot leven. Met een krekel als vaste met-
gezel beleeft Pinocchio de gekste avonturen in zijn queeste om ‘een echte jongen’ 
te worden.

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

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

Vertoningen: 23/11, 24/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 
30/11, 1/12, 2/12 in cinema ZED Vesalius

Zillion
1997. Computerverkoper Frank Verstraeten is 
klein van gestalte, maar groots in zijn ambities. 
Nadat zijn computerzaak failliet gaat, gooit hij het 
over een heel andere boeg: hij bouwt megadisco-
theek Zillion uit tot de place to be voor uitgaand 
Vlaanderen en ver daarbuiten. Frank paradeert er 
met Vanessa, de mooiste vrouw van België, terwijl 
partner in crime en pornokoning Dennis Black 
Magic voor de pikante acts zorgt. Frank wordt 
even beroemd en berucht als zijn discotheek, 
maar trapt daarbij al te vaak op de verkeerde 
tenen. 

Leuvense filmliefhebbers leerden regisseur Robin 
Pront via zijn bekroonde kortfilms al wat vroeger 
kennen dan het grote publiek, dat hem in 2015 ont-
dekte met zijn bejubelde langspeeldebuut D’Ar-
dennen. Na de tv-reeks De Bende van Jan De Lichte, 
een minder gesmaakte uitstap naar Hollywood (The 
Silencing) en heel wat uitstel door corona, kon Pront 
eindelijk zijn droom waarmaken: de verfilming van de 
opkomst en val van België’s meest beruchte danstem-
pel. Hij wist een Vlaamse sterrencast te strikken met 
naast Matteo Simoni in de rol van Dennis Black Magic, 
ook Jonas Vermeulen, Charlotte Timmermans, Barbara 
Sarafian, Geert Van Rampelberg, en Dirk Roofthooft. 

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

Vertoningen: 
2/11, 3/11, 5/11, 6/11, 
7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 
12/11, 13/11, 14/11 
in cinema ZED Vesalius

GUILLERMO DEL TORO’S

B R I N G - A - F R I E N D
MET ZED STUDENTENKAART
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Ben je zelf nog ooit uit geweest in de Zillion 

of was dat van voor je tijd? 

Ik ben er zelf nooit uitgeweest, nee. Maar ik was 
van jongs af aan al ‘nieuwsverslaafd’, dus ik heb 
die zaak toen wel actief meegevolgd en het is 
me terwijl ik opgroeide altijd heel hard blijven 
fascineren. Misschien is het ook een goede zaak 
dat ik er zelf nooit geweest ben, want zo heb 
ik de mythe in mijn hoofd enorm groot kunnen 
maken en dat vertaalt zich natuurlijk in deze 
film. Ik ben er wel ooit geweest toen het al dicht 
was en dat voelde alsof ik door de opening van 
de Titanic door de ruïnes wandelde. Dat heeft 
voor mij ergens wel meegespeeld in het op een 
voetstuk zetten van die discotheek. 

Is het dat mystificeren, het ‘larger than life’ 

maken wat je heeft aangetrokken tot het 

onderwerp? 

Het is een beetje een combinatie van de 
twee. Het is een verhaal over iemand die een 
grenzeloze ambitie had, die er alles voor over 
had en zichzelf vanuit de computerwereld 
heeft opgewerkt in zo’n testosterongeladen 
wereld. Dat op zichzelf is al bijzonder boeiend. 
En dan heb je het deel van Frank Verstraeten 
zijn persona dat wat doet denken aan The Wolf 
of Wall Street, wat heel ‘on-Vlaams’ is, want van 
zodra je hier openlijk ambitie toont, wordt daar 
al snel op neergekeken. Die tegenstrijdigheid 
vond ik heel tof. Aan de ene kant is het heel 
atypisch en tegelijkertijd is het super Vlaams, 
want het gaat over de cultuur en muziek van 
in die tijd, figuren zoals Dennis Black Magic… 
Dat heel lokale tegenover dat internationale 

draaiperiode sowieso al extreem stresserend, 
dus toen die ballon eventjes slap gelaten 
werd, vond ik dat eerst wel ergens relaxed. 
Ik dacht in het begin dat het hoogstens een 
maand zou duren en dat leek mijn nog redelijk 
welgekomen, maar toen ik doorhad dat het 
er niet meteen in ging zitten om terug te 
beginnen, was dat wel een knop die ik moest 
omdraaien. Ik ben er de voorbije jaren wel 
goed in geworden om dat soort tegenslagen 
niet per se te zien als iets negatiefs, maar 
gewoon als een andere weg die je dan inslaat. 

Je haalde het net al aan, het moet voor je 

acteurs een hele uitdaging geweest zijn om 

die bestaande figuren te belichamen. Hoe 

begeleid je zo’n proces van transformaties? 
Het unieke aan Zillion is inderdaad dat we de 
kans hadden om met de hoofdpersonages te 
gaan praten. Als schrijver of als acteur is dat een 
vrij aparte, maar een heel dankbare situatie, 
dus dat was een heel fijn proces. Maar voor het 
acteerwerk wil ik niet te veel credits opeisen. Ik 
heb de rollen wel geschreven, maar zij hebben 
daar het harde werk verricht. Het zijn stuk voor 
stuk prestaties waar ze heel trots op kunnen zijn. 

Nog een vraag om af te sluiten, staat er al 

een volgende film op de planken? 

Ik moet diplomatisch antwoorden, want ik kan er 
nog niet veel over zeggen omdat het nog in zijn 
kinderschoenen staat, maar ik kom zeer zeker 
binnenkort terug. Ik kan niks anders dan filmmaken, 
dus ik ben een beetje veroordeeld om dat de rest 
van mijn leven te blijven doen. (lacht) Maar ik doe 
het gelukkig wel heel erg graag. (KM/MV) 

ZED SPRAK MET REGISSEUR ROBIN PRONT

“Frank Verstraeten heeft iets weg van 
The Wolf of Wall Street.”

karakter, is altijd wel iets waar ik naar op zoek ga 
in mijn verhalen. 

Voor jou is er ook een link met 

Kortfilmfestival Leuven, waar je met je 

debuut in één klap de Publieksprijs en de 

Juryprijs won. Hoe kijk je daar op terug? 

Dat is voor mij een zeer belangrijk moment 
geweest in mijn leven. Toen ik Kortfilmfestival 
Leuven won, was dat de eerste keer dat ik 
ergens bevestigd werd in mijn kunnen op vlak 
van filmmaken. Voor mij was dat een teken 
dat ik goed bezig was en dat de richting die ik 
gekozen had wel eens de juiste kon zijn. 

Zoals bij vele andere producties zijn de 

opnames een hele tijd stilgelegd door de 

pandemie. Hoe lastig was het als je in dat 

draaiproces zit om telkens opnieuw te 

moeten beginnen? 

Het was vooral moeilijk voor de acteurs omdat 
die zichzelf heel goed hadden voorbereid 
met diëten en echt een spartaanse levensstijl 
om in hun rol te geraken. Voor mij is zo’n 

Een piepjonge Robin Pront startte zijn carrière in 2008 op Kortfilmfestival Leuven. Nog voor 
hij zelfs afgestudeerd was, wist hij met Plan B zowel de jury als het publiek te overtuigen, 
daarna volgde Injury Time (2010). In 2020 was hij te gast op het festival voor een Mastertalk 
over zijn carrière en stelde hij er in primeur Zuur voor, een kortfilm in kader van de VRT-reeks 
Lockdown met Veerle Baetens en Matthias Schoenaerts in de hoofdrollen.

De 28ste editie van Kortfilmfestival Leuven gaat door van 2-10 december. Meer
info via www.kortfilmfestival.be. Bekijk Injury Time nu via Dalton.be.

Een vliegende start in Leuven
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Boy from Heaven
Adam, een jongen uit een eenvoudige vissersfamilie, wordt toegela-
ten op de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Caïro, het epicentrum 
van de macht van de soennitische islam. Op zijn eerste dag gebeurt er 
een drama: de grootimam, het hoofd van de instelling, zakt in elkaar en 
sterft voor de ogen van de studenten. Adam komt, zonder het zelf te 
willen, terecht in een meedogenloze machtsstrijd van de religieuze en 
politieke elite van het Egypte. 

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

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

Vertoningen: 24/11, 26/11, 27/11, 29/11, 
30/11, 1/12, 2/12 in cinema ZED Vesalius

Un beau matin
Alleenstaande moeder Sandra woont met haar achtjarige dochter 
in een klein appartementje in Parijs. Naast de zorg voor haar 
dochter en haar drukke baan als tolk, maakt Sandra ook tijd voor 
haar vader. Hij gaat door zijn ziekte erg achteruit en kan niet langer 
zelfstandig wonen. Op een dag loopt Sandra haar oude vriend 
Clément tegen het lijf en voor het eerst sinds lang heeft Sandra het 
gevoel dat ze leeft.

Los geïnspireerd op Kafka’s roman De gedaanteverwisseling keert 
cineaste Mia Hansen-Løve (L’avenir, Un amour de jeunesse) terug 
naar Frankrijk na haar uitstap naar Zweden voor Bergman Island. Een 
bitterzoete, menselijke film over een vrouw gekneld tussen twee 
mannen die door omstandigheden emotioneel niet volledig bereik-
baar zijn, meesterlijk vertolkt door Léa Seydoux (La vie d’Adèle, The 
Story of My Wife).

2022, duur: 1:52, Frankrijk, regie: 
Mia Hansen-Løve, met: Léa Seydoux, 
Pascal Greggory, Melvil Poupaud, e.a. 
dialogen: Frans 

Vertoningen: 2/11, 3/11, 4/11, 
5/11 in cinema ZED Vesalius
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The Woman King
Het koninkrijk Dahomey, begin 19de eeuw. Gene-
raal Nanisca staat aan het hoofd van de Agojie, een 
groep vrouwelijke elitesoldaten. Ze moeten het 
opnemen tegen het  naburige rijk Oya, die regelma-
tig Dahomay ontvoeren om ze als slaven te verkopen 
aan Europese slavenhandelaars. De jonge Nawi is 
een nieuwe rekruut, vastberaden om de loodzware 
training te doorstaan en haar volk te verdedigen. 

Een ambitieus en episch avontuur in de traditie van 
de groots opgevatte historische drama’s uit de jaren 
‘90 vol sensationele actie en doorleefde persona-
ges, maar deze keer over een minder bekend stukje 
geschiedenis: het opmerkelijke verhaal van de vrou-
welijke soldaten van Afrikaanse rijk Dahomey. Oscar-
winnares Viola Davis (Fences) overtuigt volledig als de 
(fysiek als mentaal) doorgewinterde generaal en wordt 
bijgestaan door een uitstekende ensemblecast. Het 
duurde zeven jaar om de film af te werken, en dat is te 
merken aan de details, of het nu gaat om historische 
accuraatheid of de uitgewerkte gevechtschoreogra-
fieën. Spektakel op zijn best. 

2022, duur: 2:15, Canada, Verenigde Staten, 
regie: Gina Prince-Bythewood, met: Viola Davis, 
Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin, e.a. dialogen: 
Engels, Portugees  

Vertoningen: 6/11, 7/11 in cinema ZED Vesalius

R.M.N.
Matthias keert van Duitsland terug naar zijn vroegere thuis, een klein dorp in Transsyl-
vanië waar mensen met Duitse, Hongaarse en Roemeense roots wonen. Hij is uit Duits-
land vertrokken na een conflict omwille van zijn afkomst. Thuis neemt hij de draad weer 
op met zijn zwijgzame zoontje, zijn vader en zijn oude vlam Csilla die een broodbakkerij 
runt. Zij heeft haar handen vol sinds de komst van enkele arbeiders uit Sri Lanka die niet 
aanvaard worden door de lokale gemeenschap. 

Een bijzonder sterke film van  regisseur Cristian Mungiu, die eerder in Cannes een Gouden 
Palm (4 Months, 3 Weeks and 2 Days),  Prijs voor Beste Regie (Bacalaureat) en Prijs voor Beste 
Scenario (Dupa dealuri) won. De titel is het Roemeense woord voor een MRI scan, een onder-
zoek dat de vader van het hoofdpersonage moet ondergaan, maar dat evenzeer verwijst naar 
de film zelf die een ware doorlichting is van een maatschappij geteisterd door verschillende 
spanningen. Een complexe film met frisse perspectieven  die bovendien ook bijzonder mooi 
gemaakt is, meesterlijk gefilmd in  de rustige, observerende stijl kenmerkend van Mungiu’s 
eerdere werk 

2022, duur: 2:05, Roemenië, regie: Cristian Mungiu, 
met: Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu, e.a. 
dialogen: Duits, Engels, Frans, Hongaars, Roemeens  

Vertoningen: 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 
8/11 in cinema ZED Vesalius
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Extreem moedige vrouwen kwamen de 
voorbije weken in opstand in Iran na de 
dood van de 23-jarige Mahsa Amini die was 
opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet 
correct droeg. Ondanks het meedogenloze 
dictatoriaal regime bewezen Iraanse filmmakers 
de voorbije decennia dat ze een wereldwijd 
publiek konden raken met creatieve, sterke en 
eigenzinnige films. Cinema ZED programmeert 
drie erg verschillende Iraanse films, met telkens 
een vrouw als centrale figuur, of ze nu een 
stoutmoedige detective is of de spilfiguur 
in groot familiegebeuren. Een ode aan de 
Iraanse vrouw.

Iran special

Holy Spider
Iran, 2001. Een journaliste waagt zich in de meest beruchte buitenwijken van 
de heilige stad Mashhad om er een reeks moorden op vrouwen te onder-
zoeken. Ze beseft al snel dat de lokale autoriteiten zich niet haasten om de 
zaak op te lossen, de slachtoffers zijn immers vrouwelijke sekswerkers. De 
moorden zouden het werk zijn van één enkele man, die de stad van zijn 
zonden wil zuiveren door ’s nachts de gevallen vrouwen aan te vallen.

In 2018 verraste Deens-Iraans regisseur Ali Abbasi met Gräns, een eigen-
zinnig huiversprookje. Vier jaar later gooit hij het over een andere boeg 
met deze aangrijpende misdaadthriller. Abbasi woonde begin jaren 2000, 
toen een seriemoordenaar toesloeg in de stad Mashhad, zelf nog in Iran. 
Wat hem verbijsterde waren niet zozeer de misdaden op zich, maar wel 
de reactie van een bepaald segment van de Iraanse samenleving dat de 
moordenaar zag als een onzelfzuchtige held. Een strakke film die boeit van 
begin tot eind, zijn klauwen in je vastzet en weigert los te laten. De film ging 
in première op het Filmfestival van Cannes 
waar actrice Zahra Amir Ebrahimi de Prijs voor 
Beste Actrice in de wacht wist te slepen.

2022, duur: 1:58, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Zweden, regie: Ali Abbasi, met: 
Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, e.a. 
dialogen: Perzisch

Vertoningen: 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 
8/11, 10/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11 
in cinema ZED Vesalius

A Cube of Sugar
Ergens in een oud huis in een oude Iraanse stad komen vier zusters en 
hun gezinnen bijeen om hun moeder te helpen. Het is alle hens aan 
dek nu hun jongste zusje gaat trouwen en het verlovingsfeest geor-
ganiseerd moet worden.  De vele gasten zorgen voor een gezellige 
bedrijvigheid, maar een onverwacht sterfgeval van de oom, die een 
surrogaat-vader was voor de dochters, zet alles op losse schroeven. 

Regisseur Reza Mirkarimi schept meesterlijk de nostalgische sfeer van 
een oud Perzisch familiehuis gevuld met verschillende generaties. 
Een heerlijke onderdompeling in een onbekende, maar levendige 
en kleurrijke wereld waarbij een grote familie een organisch geheel 
vormt, vol oprechte grote en kleine emoties. Eerder dan één klas-
sieke verhaallijn schildert A Cube of Sugar  een visueel meeslepend 
en teder portret van een kleine groep mensen op een bepaalde plek 
en een bepaald moment.

2022, duur: 1:56, Iran, regie: 
Reza Mirkarimi,  met: Reza Kianian, 
Negar Javaherian, Farhad Aslani, e.a. 
dialogen: Perzisch OT: Engels

Vertoningen: 17/11, 18/11, 19/11, 
22/11 in cinema ZED Vesalius
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Leila’s Brothers
Leila is een spilfiguur in haar familie: ze zorgt voor haar ouders en haar vier vol-
wassen broers die allemaal de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Het land 
is in de greep van schulden door de internationale economische sancties en van 
de nietsontziende corruptie die in alle lagen van de maatschappij is doorge-
drongen. De broers overwegen om zelf malafide praktijken op te zetten, het lijkt 
de enige manier om te overleven. En dan ontdekt Leila dat haar vader zijn erfenis 
verstopt om de nieuwe patriarch te worden van de plaatselijke clan.

Regisseur Saeed Roustayi schetst een onthutsend beeld van de Iraanse maat-
schappij via een uitgebreid familie-epos, dat veel filmcritici doet verwijzen naar 
klassiekers als The Godfather van Coppola of Rocco e i suoi fratelli van Visconti. 
Leila’s Brothers werd dan ook uitgeroepen tot de beste film van Cannes door de 
internationale pers. Dit heeft niet alleen te maken met de schitterende acteer-
prestaties, maar ook met het grandioze scenario: dat is intelligent, vol diepgang, 
authenticiteit en humor. Een perfect portret van een imperfecte familie. 

2022, duur: 2:45, Iran, regie: Saeed Roustaee,  
met: Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi, Navid 
Mohammadzadeh, e.a. dialogen: Perzisch

Vertoningen: 11/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 
17/11, 20/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11 
in cinema ZED Vesalius

UUR KULTUUR laat je proeven van allerlei soorten kunst en 
trakteert elke maand op een spannende performance, leuk 
concert of... een steengoede film. Op donderdag 17/11 
is dat het verbluffende Your Name, de meest succesvolle 
Japanse animatiefilm ooit. 

Alle info via: kuleuven.be/cultuur/uurkultuur
UUR KULTUUR is gratis met een cultuurkaart.

Met een KU Leuven cultuurkaart geniet 
je als student zo voordelig mogelijk van het 
bruisende culturele leven in Leuven en daar 
kan Cinema ZED uiteraard niet bij ontbreken! 

Je Cultuurkaart 
in ZED

Sneak preview

UUR KULTUUR

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.

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 gegaran-
deerd een buzz zal veroorzaken.  

De volgende Sneak Preview gaat door op 9/11 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.

14

Onze allereerste Open Cinema dagen 
zorgden drie dagen lang voor gezellige 
drukte, overvolle zalen en filmpret van 
de bovenste plank voor alle leeftijden. 

DOCVILLE presenteerde Onze Natuur, 
De Film. Een van de drie regisseurs, Maria 

Lise Van Lente, vertelde alles over de 
making-of van deze bijzondere documentaire. 

Leuven Bierstad ging feestelijk in 
première in een volle zaal met Q&A 

met regisseur Johan Van Schaeren 
en vertelstem Jeroen Meus én met 

volle glazen op de bierreceptie achteraf.

Regisseur Bilall Fallah en hoofdrolspeler 
Aboubakr Bensaihi kwamen langs om 
Rebel voor te stellen, een bezoek dat 
door de jongeren van Burn en Trill 
enthousiast werd onthaald. 

Een blij weerzien tussen Mr. ZED, Koen 
Monserez, en zijn oud-leerling Leuvens 

acteur Willem Herbots. Ze praatten met 
veel plezier na over Ritueel, met elkaar 

én met het publiek.

Onze studenten ambassadeurs de ZED Vedettes 
startten het academiejaar met een knal op de 
Orientation Days en onze Studentendag 
met Posterbeurs tijdens Open Cinema.
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Praktisch

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

29/11

Nope
Broer en zus James en Jill Haywood runnen een afgelegen ranch in 
Californië, waar ze paarden trainen voor Hollywood. Op de ranch 
gebeuren er plots onverklaarbare dingen, zowel bij de mensen als bij 
de dieren. Jill en James beginnen te vermoeden dat dit wel eens ver-
oorzaakt zou kunnen worden door een onverklaarbaar fenomeen in 
de lucht, misschien afkomstig van aliens. Wanneer ze het heft in eigen 
handen nemen en besluiten dat ze beroemd zullen worden door echte 
beelden van de buitenaardse wezens, begint de nachtmerrie pas echt.

2022, duur: 2:10, VS, regie: Jordan Peele,  met: Daniel Kaluuya, 
Keke Palmer, Brandon Perea, e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 29/11 in Aula Vesalius

ZED in de Aula
€4 met je ZED-studentenkaart

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

 Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

via www.cinemazed.be/studentenkaart

GRATIS 
naar de film op 
je verjaardag

1 maand lang 
films streamen op

DALTON.BE 

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

gratis ticket

voor een 

FILMTICKET

€ 8

15

  

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4
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De Holy Cross Boys Primary School ligt in het hart van Ardoyne, een 
woonwijk in Belfast met een ongure reputatie. Drugs, criminaliteit en 
meedogenloos sektarisch geweld uiten zich in het mes, het geweer en 
de benzinebom - geen al te geschikte plek om kinderen op te voeden. 
Toch zijn de buitenissige schooldirecteur Kevin McArevey en zijn team 
vastbesloten het tij kunnen keren met… filosofie! 

Een inspirerende documentaire die focust op een uitzonderlijk onder-
wijsproject in Belfast, Noord-Ierland. Regisseurs Declan McGrath en 
Neasa Ní Chianáin brengen de droom in beeld van de bevlogen Elvis-
gekke schooldirecteur Kevin McArevey en zijn toegewijde, visionaire 
team van leerkrachten dat vastbesloten is om het lot van de inwoners van 
Ardoyne te keren. Een prachtig verhaal over hoop en vergeving.

2022, duur: 1:42, Ierland, regie: Declan McGrath, Neasa Ní 
Chianáin, dialogen: Engels

Vertoningen: 24/11 met nagesprek door 
Griet Galle en filocafé o.l.v. Sandra Aerts in 
cinema ZED Vesalius

Dreaming Walls
Het legendarische Chelsea Hotel, een icoon van de counterculture 
van de jaren 60, is al meer dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Het trok kunstenaars aan als Patti Smith, Leonard 
Cohen, Robert Mapplethorpe en de sterren Andy Warhols Factory. 
Het gebouw is al enkele jaren gesloten voor een grondige renova-
tie om herboren te worden als luxehotel. Een vijftigtal, vaak oudere 
bewoners, is gebleven en leeft en werkt nog steeds tussen de stei-
gers en de voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische documentiare die de kijker 
meeneemt naar een mythische plek, net op tijd voordat het definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische machinerie. Een won-
dermooi portret van de laatste bewoners die, net als het hotel, voor 
een waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:20, België, regie: 
Amélie van Elmbt, Maya Duverdier, 
dialogen: Engels

Vertoningen: 9/11, 10/11, 14/11, 15/11, 
16/11, 18/11, 20/11, 21/11, 22/11, 25/11, 
28/11, 29/11 in cinema ZED Vesalius

Documentaires

Young Plato
D O C V ILLE  PR ESENTEERT

“A mesmerizing 
documentary unlike most 

anything out there.” 

C O L L I D E R
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Belgisch regisseur Amélie Van Elmbt 
en de Franse Maya Duverdier doken 
in de decennialange geschiedenis 
van het legendarische Chelsea 
Hotel. Dit keer geen focus op de 
klinkende namen die de hotelgangen 
bewandelden, maar wel een prachtig 
tijdsdocument over de herinnering 
aan een verdwijnend New York. 
Ook filmgrootheid Martin Scorcese 
was enthousiast en werkte mee als 
executive producer. 

Waar kwam jullie verlangen vandaan om 

een film over het Chelsea Hotel te maken?

Zoals zo veel anderen werden we 
aangetrokken door de mythe en de utopie 
rond het hotel. Maar zo gauw we het hotel 
binnenwandelden, beseften we dat de 
realiteit helemaal niet was wat we ons hadden 
ingebeeld. We kwamen op een bouwwerf 
terecht: er hingen elektriciteitsdraden, er lag 
overal stof, bouwvakkers wandelden rond ... 
en de bewoners waren bejaard. Het was alsof 
de mythe plots was weggestript en er een 
volledig onverwachte omgeving en groep 
mensen zichtbaar werd. Initieel teleurstellend, 
maar filmisch wel bijzonder interessant. Net 
die tegenstelling maakte ons enthousiast 
om deze film te maken. Alle vorige films over 
het hotel, beschrijven het via de iconische 
artiesten die hier gepasseerd zijn. Wij wilden 
het omgekeerde doen: we wilden het 
mythische beeld van het hotel deconstrueren 
en een bredere waarheid onthullen.

Hoe hebben jullie de bewoners benaderd? 

We wilden geen ontmoetingen of situaties 
forceren, dus we zijn niet gaan aankloppen 
bij mensen. We hebben eerst Merle ontmoet 
en de andere ontmoetingen kwamen op 
organische wijze daaruit voort. We hebben 
gefilmd gedurende twee jaar en acht 
uitstapjes, wat ons genoeg tijd gaf om een 
echte connectie met onze hoofdrolspelers 

Jullie film vormt constant links tussen 

het verleden en het heden, onder andere 

door archiefbeelden. Hoe zijn jullie te 

werk gegaan om die spanning tussen de 

tijdsperiodes weer te geven?

We voelden ons vaak als schattenjagers! We 
hebben vooral archiefmateriaal geselecteerd 
dat een blik werpt het dagelijkse leven in het 
hotel, dat ons eraan herinnert dat het Chelsea 
Hotel voor honderden kort- of langverblijvers 
echt een thuis was. Het was ontroerend om al die 
anonieme gezichten te zien. De archiefbeelden 
dragen op hun manier bij tot de collectieve 
fantasie van het hotel; sommige stukken daarvan 
voelen heel vertrouwd, alsof je ze al eerder hebt 
gezien. Het was voor ons ook heel belangrijk om 
enkele minder bekende artiesten uit het verleden 
van het Chelsea in de schijnwerpers te zetten. 
Zoals Harry Smith, wiens experimentele films een 
fantastisch psychedelische touch gaven aan de 
documentaire.

Wat waren de grootste uitdagingen bij het 

maken van deze film?

Het was ingewikkeld om al die verschillende 
formats te jongleren en toch ruimte te maken 
voor het onzekere dat we nodig hadden 
om te experimenteren tijdens de montage. 
En de pandemie bracht uiteraard zijn eigen 
complicaties met zich mee. We moesten 
onze laatste twee opnames op afstand doen, 
met een lokale crew die we aanstuurden via 
videogesprekken op WhatsApp. Het was 
erg moeilijk voor ons om na een periode van 
twee jaar filmen niet bij onze protagonisten 
aanwezig te zijn. Des te meer omdat twee 
van de mensen die we volgden onlangs zijn 
overleden. Het is onvermijdelijk dat deze trieste 
gebeurtenissen je doen nadenken over de 
toekomst van het hotel en de laatste bewoners, 
nu de bouwwerkzaamheden zijn hervat.

Interview afgenomen in samenwerking met 
Julien Sipra & Javier Packer Comyn 

ZED SPRAK MET REGISSEURS AMÉLIE VAN ELMBT EN MAYA DUVERDIER 

“Er hangt daar iets in de lucht dat je aanmoedigt 
om je grenzen te verleggen.”

op te bouwen. Zelfs toen we terug in België 
waren, bleven we op de hoogte van het 
dagelijkse leven in het hotel. Met onze 
hoofdrolspelers ontstond er een heel hechte 
band. We waren onder de indruk van hun 
vermogen om zichzelf heruit te vinden, iets 
wat heel erg versterkt wordt door de energie 
van het hotel. Die transformatieve kracht 
van het Chelsea was iets wat wij zelf ook 
voelden. Er hangt daar iets in de lucht dat je 
aanmoedigt om je grenzen te verleggen. 

Hoe is de narratieve structuur van de film 

ontstaan?

De non-lineaire structuur van de film ontstond 
door de intuïtie die we vanaf het begin 
hadden om niet ons eigen standpunt te willen 
opleggen, maar verschillende perspectieven 
te integreren. Zo konden we de complexiteit 
van de situatie in beeld brengen, zonder de 
interne conflicten centraal te laten staan in de 
film. Zeker in het begin hadden we een erg 
meanderende aanpak, we gingen van plaats 
naar plaats om de bewoners in hun eigen 
setting te filmen, op hun eigen tempo.

Op die manier hebben we enorm veel ruw 
materiaal verzameld. We maakten een 
eerste selectie van 150 uur aan beelden, 
die we allemaal uitgeprint hebben. 
Onze hele vloer lag vol! Daarna hebben 
we weken gespendeerd om alles te 
ordenen, combineren, eigenlijk gewoon 
experimenteren. Een beetje alsof we een 
puzzel aan het maken waren zonder te weten 
hoe het uiteindelijke beeld er zou uitzien.
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De mini-expo Leuven Bierstad bestaat uit een reeks indruk-
wekkende beelden uit de film: drukwerk, kaarten, posters en 
heel wat foto’s uit onder andere het Stadsarchief van Leuven 
die de hoofdstukken in het verhaal illustreren. Een mooi 
smaakmakertje voor de film of een manier om nog eens na te 
genieten van dit prachtig historisch beeldmateriaal.

De mini-expo is te zien in de foyer van ZED Vesalius en is 
doorlopend gratis toegankelijk. Ideaal in combinatie met 
een filmbezoek.

Wegens groot succes verlengd! Op drie zaterdagen in 
november en op 11 november kan je de film combine-
ren met een Leuven Bierstad-wandeling. De gidsen van 
Leuven Leisure nemen je mee langs een aantal belang-
rijke plekken uit de Leuvense biergeschiedenis die je 
kan herkennen uit de film: restanten van brouwerijen, 
historische cafés, abdijen en veel meer. 

Op 11/11, 12/11 en 26/11. Een combiticket voor de 
film met wandeling kost € 15. De vertoning start om 
14u30, de wandeling volgt aansluitend om 16u.

Mini-expo

Stadswandeling

Leuven Bierstad
Leuven is sinds mensenheugenis bekend als dé bierhoofdstad van het land. 
Jeroen Meus, Leuvenaar en bierkenner, gidst je doorheen de boeiende 
biergeschiedenis van Leuven, van de vroege middeleeuwen tot vandaag. 
Van de allereerste brouwerijen tot de uitbouw van Artois tot wereldmarktlei-
der, van bierprofessoren en studenten tot de lokale folklore: het is allemaal 
onlosmakelijk verbonden met Leuven.

Leuven Bierstad is de zesde film in een reeks films waarin belangrijke
geschiedkundige verhalen over de stad Leuven worden verteld aan de hand 
van uniek historisch beeldmateriaal, zowel uit privé-collecties als uit grote pro-
fessionele archieven, zoals die van VRT of Stadsarchief Leuven.

De eerste 1000 bezoekers ontvangen een gratis Leuven Bierstad-bier!

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

Vertoningen: 4/11, 5/11, 8/11, 11/11, 
12/11, 18/11, 26/11 in cinema ZED Vesalius
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Procès Mbako Anioto, 
Homme Léopard
Het standbeeld van de Luipaardman in de ingang van het 
Afrika Museum in Tervuren werd bij de recente verbouwing 
verwijderd. Het was jarenlang het symbool van het “wilde” 
Afrika dat de Belgische kolonisator kwam “beschaven”, 
een toonbeeld van koloniale propaganda. Maar de Anioto 
Luipaardmannen behoorden tot een geheime militie, die ‘s 
nachts de vonnissen van de traditionele chefs uitvoerden. 
Ook medeplichtigen van de koloniale bezetting werden 
geviseerd.

Het boeiende verhaal van de Anioto Luipaardmannen, voor 
de kolonialen waren ze terroristen, voor de Congolezen ging 
het veelal om verzetsstrijders. Een vergeten bladzijde uit onze 
geschiedenis.

2022, duur: 1:28, België, regie: Jean -Michel Kibushi, 
dialogen: Farsi, Frans,Lingala

Vertoningen: 8/11 in cinema ZED Vesalius

D O C  A F R I C A

Dat kan voor slechts €2 per maand! 

Meer info vind je op: 
www.cinemazed.be/zed-in-je-brievenbus

Elke maand een
ZED magazine 

in je brievenbus? 
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Onze Natuur, De Film
Je moet niet naar de andere kant van de wereld reizen om verwon-
derd te geraken over de wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze streken, van het Zwin tot 
diep in de Ardennen, leren je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. Kom genieten van indrukwekkende roofvogels die 
hun prooi spectaculair vangen, springende eekhoorns, adders, en zelfs 
een luierende zeehond…

Onze Natuur, De Film is een spannende en vertederende familiefilm, die 
iedereen onderdompelt in de prachtige wereld van onze natuur. Het is het 
hoopvolle verhaal van de versnipperde natuur in België die onder druk staat, 
maar toch weet te overleven. Het vertelt het verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters, de slimmeriken en de bazen. Maar 
ook dat van de verliezers, de soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

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

Vertoningen: 3/11, 
6/11, 7/11, 11/11, 13/11, 
15/11 (Cinema Poussette), 
20/11, 21/11, 22/11, 
24/11, 25/11, 28/11 
in cinema ZED Vesalius

Moonage Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje te vatten, een kameleon 
vol alter ego’s, een van de meest wereldberoemde rocksterren 
aller tijden, een queer icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor een 
audiovisuele ruimtereis vol nooit vertoonde beelden en legendari-
sche concertopnames, die de immense, soms raadselachtige cultu-
rele erfenis toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker Brett Morgen, regisseur 
van o.a Jane en Cobain: Montage of Heck, kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en toegang tot een indrukwekkend 
privé-archief. Het resultaat is niet zomaar een meeslepende docu-
mentaire over een iconisch figuur, maar een genre-overschrijdende 
filmische ervaring die je overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde Staten, 
regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoningen: 10/11, 11/11, 15/11, 
17/11, 18/11, 19/11 in cinema ZED Vesalius

“Een Bowie-docu die je 
in de cinema móét zien.” 


K N A C K  F O C U S

Poussette



21

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

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

Vertoning: 18/11, 19/11, 20/11, 22/11, 
25/11, 26/11, 27/11, 1/12 in cinema ZED Vesalius

Triangle 
of Sadness

Alithea is een nuchtere, Britse onderzoekster van oude verhalen, 
die naar eigen zeggen perfect tevreden is met haar solitaire leven 
zonder ouders, kinderen of partner. Wanneer ze voor een congres 
in Istanbul is, koopt ze op een markt een antiek flesje als souvenir. 
Bij het oppoetsen van het flesje komt een magische Djinn te voor-
schijn die haar drie wensen toestaat. Alithea is terughoudend. Ze 
kent immers alle verhalen waarbij het uitkomen van wensen uitein-
delijk slecht afloopt. Ze polst bij de Djinn over zijn eerdere ervarin-
gen met de drie wensen doorheen de tijd. 

2022, duur: 1:48, Australië, Verenigde Staten, regie: George 
Miller, met: Tilda Swinton, Idris Elba, Pia Thunderbolt, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 2/11, 4/11, 12/11, 
13/11 in cinema ZED Vesalius

Three Thousand 
Years of Longing

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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Al meer dan 20 jaar timmert Holebifilmfestival aan de 
weg naar meer acceptatie en representatie van holebi’s 
en transgenders door het tonen van steengoede films. 
Naar goede gewoonte is ook Cinema ZED van de partij, 
met een straf programma vol prijsbeesten, Belgische 
premières en films uit heel wat uithoeken van de wereld.
Wij lichten er enkele uit. 

Het volledige programma vind je op 
www.holebifilmfestival.be

Holebifilmfestival

Joyland
Joyland, Pakistan. Het oudste pretpark in de hoofdstad van provincie 
Punjab. Een plek waar velen naartoe gaan om even hun zorgen te verge-
ten, inclusief Haider en zijn zwangere echtgenote Mumtaz. Terwijl hun 
zeer patriarchale familie reikhalzend uitkijkt naar de geboorte van - hope-
lijk - een jongen; begint vader in spé Haider stiekem te werken in een 
cabaretclub. Hij is er achtergronddanser van zangeres Biba, een trans 
vrouw. Maar wanneer deze werkrelatie omslaat in liefde barst de bom.

Regisseur Saim Sadiq zet zichzelf met dit ijzersterke debuut meteen op 
de kaart. In Cannes won de film onder andere de Queer Palm voor beste 
LGBT, queer of feministische film én was het de eerste Pakistaanse film die 
ooit in de officiële selectie van Cannes vertoond werd. Het ontroerende 
verhaal, de meeslepende performances en betoverende cinematogra-
fie zorgden voor een staande ovatie van maar liefst acht minuten. Sadiq 
weeft een complex web van vooroordelen, leugens en maatschappelijke 
druk met als doel échte verandering teweeg te brengen en conservatieve 
opvattingen uit te dagen. 

Deze film wordt voorafgegaan door de kortfilm 
Masaru (13min).

2022, duur: 2:06, Pakistan, regie: Saim 
Sadiq, met: Rasti Farooq, Sarwat Gilani, e.a. 
dialogen: Urdu

Vertoningen: 24/11 in cinema ZED Vesalius

Girls, Girls, Girls
Vrijdagavond. Beste vriendinnen Rönkkö en Mimmi gaan net zoals 
iedere vrijdag uit om de Finse winter te bestrijden met een onstuit-
bare lust voor het leven. Heel anders dan kunstschaatser Emma, 
die enkel naar feestjes gaat onder dwang van haar moeder. Rönkkö 
heeft geen moeite om de aandacht van de jongens te trekken en 
wanneer de rebelse Mimmi de gedisciplineerde Emma ontmoet 
slaat de vonk onmiddellijk over. Hun contrasterende ervaringen 
met lust en liefde zetten hun vriendschap onder druk. 

Een uniek coming-of-age verhaal dat de hoofdpersonages gedurende 
drie achtereenvolgende vrijdagen volgt, terwijl ze gaandeweg het ver-
schil tussen liefde en seks ontdekken. In combinatie met een zinderende 
soundtrack en de naturel van de drie jonge acteurs, een energieke en com-
plexe film die op zoek gaat naar vrouwelijkheid en het emotionele effect 
van nieuwe relaties op oude vriendschappen. De film is dit jaar de Finse 
inzending voor de Oscars. 

Deze film wordt voorafgegaan door de kort-
film I Love Every Atom of Your Body (13min).

2022, duur: 1:40, Finland, regie: Alli 
Haapasalo, met: Aamu Milonoff, Eleonoora 
Kauhanen, Linnea Leino, e.a. dialogen: Fins

Vertoningen: 17/11 
in cinema ZED Vesalius
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Nelly & Nadine
1945. Een vrouw met Aziatische roots kijkt recht in de camera. Nadine 
Hwang is één van de overlevenden die van het concentratiekamp Ravens-
brück naar Zweden werd overgebracht. Een jaar eerder ontmoette ze in 
het kamp Nelly, de liefde van haar leven. Met bijzondere archiefbeelden 
wordt het wonderlijke levensverhaal van beide vrouwen verteld, een fan-
tastisch en verrassend liefdesverhaal dat je nooit meer zal vergeten.

In 2007 zag regisseur Magnus Gertten archiefbeelden uit 1945 waarop 
overlevenden te zien waren die vanuit Duitse concentratiekampen aan-
kwamen in het Zweedse Malmö. Eén van hen was Nadine Hwang. Zo 
stootte hij op het onwaarschijnlijke levensverhaal van Nelly en Nadine. In 
de laatste maanden van de oorlog raken ze gescheiden, maar ze slagen 
erin om elkaar terug te vinden en besluiten om hun leven met elkaar te 
delen, al houden ze hun liefdesrelatie geheim voor familie en vrienden. De 
kleindochter van Nelly duikt in de persoonlijke archieven van haar groot-
moeder en onthult het ontroerende liefdesverhaal van Nelly en Nadine.

Deze film wordt voorafgegaan door de kort-
film God’s Daughter Dances (25min).

2022, duur: 1:32,  België, Noorwegen, 
Zweden, regie: Magnus Gertten dialogen: 
Engels, Frans, Spaans, Zweeds

Vertoningen: 10/11 in cinema ZED Vesalius
A  F I L M  B Y M AG N U S  G E R T T E N

WITH NELLY MOUSSET-VOS, NADINE HWANG & SYLVIE BIANCHI  |  DIRECTOR MAGNUS GERTTEN  |  PRODUCER OVE RISHØJ JENSEN  |  EDITORS JESPER OSMUND & PHIL JANDALY
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY CAROLINE TROEDSSON  |  COMPOSER MARTHE BELSVIK STAVRUM  |  SOUND DESIGN AMBOLT AUDIO  |  COLOUR GRADING EDITHOUSE  |  GRAPHIC DESIGN ANNELIES VAES

VOICE OF NELLY: ANNE COESENS  |  VOICE OF NADINE: BWANGA PILIPILI  |  RESEARCH & STORY CONSULTANT PHILIPPE VAN MEERBEECK  |  HEAD OF RESEARCH SEBASTIAN CLAESSON 

AUTO IMAGES IN CO-PRODUCTION WITH BRAM CROLS & MARK DAEMS, ASSOCIATE DIRECTORS  |  INGRID GALADRIEL AUNE FALCH, CHRISTIAN AUNE FALCH & TORSTEIN PARELIUS, UPNORTH FILM
CHARLOTTE GRY MADSEN, SVT  |  LISA NYED, FILM I SKÅNE  |  SIMON VREBOS, VRT  |  ISABELLE CHRISTIAENS, RTBF   |  IN COLLABORATION WITH MONIQUE MARNETTE, ADV PRODUCTIONS

WITH SUPPORT FROM KLARA GRUNNING, SWEDISH FILM INSTITUTE  |  KARLA PUTTEMAN & MARIE VAN INNES, THE FLANDERS AUDIOVISUAL FUND  |  EIRIN GJØRV, NORWEGIAN FILM INSTITUTE  |  KRISTINE ANN 
SKARET, MIDTNORSK FILMSENTER  |  FRITT ORD  |  KAROLINA LIDIN, NORDISK FILM & TV FOND  |  CREATIVE EUROPE MEDIA  |  NORDVISION  |  BELGIAN FEDERAL TAXSHELTER  |  FLANDERS TAX SHELTER 

IN ASSOCIATION WITH RUV, YLE, DR & RTVSLO  |  WORLD SALES ANJA DZIERSK & STEFAN KLOOS, RISE AND SHINE WORLD SALES

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

Benediction
Dichter Siegfried Sassoon overleeft de verschrikkingen van de 
gevechten in de Eerste Wereldoorlog, maar hoewel hij onderschei-
den wordt voor zijn moed, wordt hij een uitgesproken criticus van 
de voortzetting van de oorlog. Zijn ervaringen aan het westfront 
vormen de inspiratie voor zijn poëzie. Aanbeden door leden van 
de aristocratie en sterren van de literaire wereld en toneelwereld 
in Londen, begint hij affaires met verschillende mannen terwijl hij 
probeert in het reine te komen met zijn homoseksualiteit.

Een lyrische film van geprezen regisseur Terence Davies, die met bijzonder 
veel empathie het leven en werk van Siegfried Sassoon in beeld brengt. 
Het ijzersterke acteerwerk van jong talent Jack Lowden, de gevoelige score 
van Alexandre Desplat en de prachtige cinematografie die doorweefd is 
met historisch beeldmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog, zorgen ervoor 
dat deze hartverscheurende film binnenkomt op alle fronten. 

Deze film wordt voorafgegaan door de 
kortfilm Dasviación típica (10min).

2021, duur: 2:17, regie: Terence 
Davies,  met: Jack Lowden, Kate Phillips, 
Peter Capaldi, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 22/11 
in cinema ZED Vesalius
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2—10 dec 2022
www.kortfilmfestival.be

Kortfilmfestival Leuven zoekt nog helpende handen! 
Ben je beschikbaar tussen 2  en 10 december? 
Wil je de handen uit de mouwen steken als zaal-
wacht, aan de festivalbar of wil je jenevertjes 
schenken aan onze gezellige jeneverstand? In ruil 
krijg je vrijkaarten voor het festival of voor Cinema 
ZED. Tijd en goesting? Stuur snel een mailtje naar 
evelien@fonk.be.



25

AccattoneStrangers on a Train
Tenniskampioen Guy Haines en gladde gentleman Bruno Anthony 
ontmoeten elkaar op een trein. Ze raken aan de praat over het 
ingenieuze van ‘ruilmoorden’. Volgens hen de perfecte misdaad 
want hoe zou de politie ooit op het spoor komen van een volkomen 
vreemde? Anthony stelt voor om Haines gehate echtgenote te ver-
moorden, in ruil voor de moord op zijn vader. Haines interpreteert 
dit als een grap, maar treft enkele dagen later zijn vrouw vermoord 
aan.

Een typische Hitchcock film vol suspense, perfecte mise-en-scène 
en een onovertroffen gevoel voor timing en montage. Strangers on a 
Train is gebaseerd op het romandebuut van Patricia Highsmith, ook wel 
bekend van The Talented Mr. Ripley. Net als in haar romans handelen de 
karakters in deze film niet uit passie en impulsiviteit, maar vanuit een wel-
overwogen rationaliteit.

1951, duur: 1:41, Verenigde Staten, 
regie: Alfred Hitchcock, met: Farley 
Granger, Robert Walker, Ruth Roman, 
Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock, Marion 
Lorne, e.a. dialogen: Engels, OT: Geen

Vertoning: 2/11 in cinema ZED Vesalius

Vittorio Accattone, een kleine pooier uit de Romeinse stadsrand, is een 
mooiprater en alleen bekommerd om zijn eigenbelang. Wanneer zijn 
beste hoertje Maddalena wordt gearresteerd, treurt hij niet om het 
meisje, maar om zijn inkomensverlies. Wanneer hij het mooie maagde-
lijke boerenmeisje Stella ontmoet wordt hij stapelverliefd. Hij wil zijn leven 
beteren en probeert met fatsoenlijk werk aan de kost te komen. Het blijkt 
echter moeilijk voor Accattone uit de negatieve spiraal te ontsnappen.

Pasolini werd doctor in de Letteren en zijn literaire achtergrond is in dit regie-
debuut nog duidelijk voelbaar. En toch toont Accattone ook het visuele 
talent van een man die het filmvak op eigen houtje leerde. De film ademt het 
grauwe realisme uit van de krottenwijk, maar is ook doordrongen van volkse 
humor en poëzie. Thematisch kondigt Accatone (letterlijk vertaald ‘Nietsnut’) 
het latere werk van Pasolini aan.  Kenmerkend is de combinatie van  het ver-
hevene en platte, het ernstige en kluchtige, het schone en lelijke. Accattone 
wordt muzikaal begeleid door de muziek van 
Johann Sebastian Bach.

1961, duur: 2:00, Italië, regie: Pier Paolo 
Pasolini,  met: Franco Citti, Franca Pasut, 
Silvana Corsini, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 7/11, 9/11 met inleiding door 
filmclub Projecta in cinema ZED Vesalius

Filmklassiekers

Filmgeschiedenis
Voor de programmatie van deze filmklassiekers werkt Cinema ZED ook dit 
jaar samen met prof. Roel Vande Winkel. De reeks start bij het prille begin van 
de zevende kunst en overloopt chronologisch enkele hoogtepunten uit de 
filmgeschiedenis. Elke vertoning wordt voorafgegaan door een opgenomen 
inleiding van prof. Roel Vande Winkel.

€4 met ZED-
studentenkaart
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The GodfatherThe Apartment
De zachtaardige C.C. Baxter is een van de duizenden werknemers 
van een grote firma. Hij spendeert uren op kantoor en zijn enige 
lichtpuntje van de dag is het moment dat hij de lift instapt bij het 
vrolijke liftmeisje Fran. Om zichzelf te onderscheiden en zo kans te 
maken op enige promotie, stelt hij zijn appartement ter beschikking 
aan enkele van zijn bazen, zodat ze er terecht kunnen met hun min-
nares. Uiteindelijk wordt Baxter bij grote baas Sheldrake geroepen 
die zijn appartement ook wil gebruiken …

Niet minder dan 5 Oscars won Billy Wilder (Sunset Boulevard, Some 
Like it Hot) met The Apartment. De kleinheid van de mensen wordt 
op magistrale manier in beeld gebracht in de kantoorscenes, maar 
deze deprimerende realiteit wordt aangevuld met een grote portie 
humor en begrip. Een schitterende Shirley MacLaine steelt de show 
als Fran, die er haar tweede Oscarnominatie mee binnenhaalde. 

1960, duur: 2:05, Verenigde Staten, 
regie: Billy Wilder, met: Jack Lemmon, 
Shirley MacLaine, Fred MacMurray, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 14/11, 16/11 
in cinema ZED Vesalius

Don Vito Corleone staat aan het hoofd van een machtige maffia-familie 
in New York. Op de dag van zijn dochters huwelijk komt Sollozzo, die 
bevriend is met een andere familie, de Don voorstellen mee te gaan in 
drugshandel. De Don weigert: zijn familie houdt zich enkel bezig met 
drank en gokken. Die beslissing valt niet in goede aarde bij de andere 
familie - ook binnen zijn eigen familie is er tegenstand - en Sollozzo pro-
beert met een aanslag op de Don de Corleone’s op de knieën te krijgen. 
Dit is het signaal voor Michael, de jongste telg uit de familie, om zich, zij 
het weigerachtig, in de voetstappen van zijn vader te begeven.

The Godfather kreeg 10 Oscar-nominaties en wist er daar 3 van te verzilveren : 
Beste Film, Beste Acteur (Marlon Brando) en Beste Screenplay. Meer dan welke film 
ooit heeft The Godfather het publieke beeld van de maffia gevormd. Coppola stelt 
deze misdaadorganisatie niet voor als ‘the bad guys’ maar als een familie als elke 
andere, zij het met een aantal bijzondere codes. Het gemoraliseer wordt achter-
wege gelaten, er volgt geen afrekening door de wetshandhavers. Deze ‘vermense-
lijking’ van de maffia bereikt hij door de schitterende 
acteursprestaties en de subtiele beeldvoering.

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

Vertoningen: 21/11, 23/11 
in cinema ZED Vesalius
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P R O G R A M M A  N O V E M B E R  2 0 2 2

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

www.cinemazed.be/hasselt

! $  cinemazedhasselt

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt
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Zondag 6 november
11u Filmontbijt
12u Close
16u30 Onze Natuur, De Film

Maandag 7 november 
20u  Competencia oficial 

Dinsdag 8 november
20u Las bestias 

Donderdag 10 november
20u El buen patrón 

Zondag 13 november
16u30 Dreaming Walls 

Maandag 14 november
20u Close  

Dinsdag 15 november
20u Tussen ons   

Zondag 20 november
16u30  BARDO,  False Chronicle of a Handful of Truths   

Maandag 21 november
20u Boiling Point   

Dinsdag 22 november
20u Zillion

Zondag 27 november
14u30 Yuku en de Bloem van de Himalaya
16u30 Close  

Maandag 28 november
20u Bones and All  

Dinsdag 29 november
20u00 Moonage Daydream   

A Fish 
Called Wanda
De Amerikaanse criminelen Wanda en Otto zijn in 
Londen om samen met de Britten Ken en George een 
diamantroof voor te bereiden. Na de succesvolle dief-
stal blijken de Amerikanen niet te vertrouwen: ze waren 
altijd al van plan geweest om de buit voor zichzelf te 
houden en geven George aan bij de politie. Maar hun 
plan loopt niet naar wens: Ken heeft de juwelen op een 
geheime plaats verstopt en dan hebben ze nog af te 
rekenen met een getuige en met Archie, de advocaat 
van George...

Ijzersterke komedie die niet alleen op veel bijval kon 
rekenen van critici én publiek, maar ook de sinistere eer 
heeft dat iemand zich letterlijk heeft doodgelachen in 
de bioscoopzaal. De humor stoelt op de eeuwige vete 
tussen Britten en Amerikanen, maar meer nog op de 
iconische personages met comedy iconen John Cleese 
als stijve advocaat Archie en Michael Palin als criminele 
dierenliefhebber, Jamie Lee Curtis als sexy dievegge en 
Kevin Kline als verwarde psychopaat. Deze laatste kreeg 
voor zijn rol een Oscar voor Beste Bijrol.

1988, duur: 1:48, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Charles Crichton, met: John Cleese, Jamie Lee Curtis, 
Kevin Kline, Michael Palin, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 28/11, 30/11 in cinema ZED Vesalius
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ZED vanuit je zetel - Reloaded
Nieuwe films op Picl en DALTON+

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

Nu te zien op Picl

www.picl.be

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

Nu te zien op Dalton+

www.dalton.be

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

Een fi lm van NIC BALTHAZAR

PLEITEN VOOR DE PLANEET DALTON
D I S T R I B U T I O N
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Tijdens de herfstvakantie (van 3 tot 6 november) palmt Rode 
Hond, het besmettelijke kunstenfestival voor families, de 

hele stad in. Cinema ZED blaft vrolijk mee en toont de beste 
jeugdfilms op het grote scherm. Naast een filmprogramma 

boordevol avant-premières, vrolijke kortfilms, en spannende 
avonturen valt er heel wat te beleven in ZED! Wat dacht je van 
een stadwandeling voor de film, bewegende tekeningen met 

Augmented Reality of een live filmconcert?

29

AVANT- 
PREMIÉRE

AVANT- 
PREMIÉRE

AVANT- 
PREMIÉRE



30

Ook al is het soms krap, de lieve heks probeert altijd wel een plaatsje op 
haar bezem te vinden voor toevallige passagiers. Haar norse kat vindt 
dat niet zo leuk en zeg nu zelf, vijf is toch veel te veel voor één bezem-
steel?!

Stap maar op mijn bezemsteel, de verfilming van het gelijknamige boek van 
Julia Donaldson is ondertussen tien jaar oud maar heeft nog niets van zijn 
charme verloren. Het magische verhaal van de lieve heks met het grote hart 
is een klassieker die je moet gezien hebben! De hoofdfilm wordt voorafge-
gaan door vier kleine films over grote vrienden: Luce en de Rots, Muziek in 
de kruinen, Ik Ben Niet Bang! en INK

2022, duur: 1:00, België, Duitsland,Nederland,  regie: Jan Lachauer, 
Max Lang, dialogen:  Nederlands

Vertoningen: 3/11, 5/11, 6/11, 12/11 in cinema ZED Vesalius

INKT

LUCE EN DE ROTSIK BEN NIET BANG

 
“STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL EN ANDERE VERHAALTJES” IS EEN COMPILATIEFILM SAMENGESTELD UIT VOLGENDE FILMS: IK BEN NIET BANG  (MARITA MAYER) - INKT  (ERIK VERKERK, JOOST VAN DEN BOSCH) - LUCE EN DE ROTS  (BRITT RAES) - MUZIEK IN DE KRUINEN  (FILIP DIVIAK)  

STAP MAAR OP MIJN BEZEMSTEEL  (DIRECTOR: MAX LANG & JAN LACHAUER, WRITER: AXEL SCHEFFLER & JULIA DONALDSON, PRODUCER: MICHAEL ROSE & MARTIN POPE, COMPOSER: RENE AUBRY, MET DE STEMMEN VAN HEIN VAN BEEM, JAN NONHOF, JÜRGEN THEUNS, KEES PRINS, MARJOLEIN ALGERA, NINE MEIJER E.A.

© ORANGE EYES LIMITED 2012. THE ROOM ON THE BROOM WORD MARK AND LOGO ARE TRADE MARKS OF JULIA DONALDSON AND AXEL SCHEFFLER AND USED UNDER LICENSE. LICENSED BY MAGIC LIGHT PICTURES. LTD.).   

EEN PROJECT VAN  DALTON DISTRIBUTION MET STEUN VAN  DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,  STAD LEUVEN,  DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN HET MEDIA PROGRAMMA VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP.  

WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE 
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MUZIEK IN DE KRUIN
EN

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

vanaf
5 jaar

Stap maar op mijn bezemsteel 
en andere verhaaltjes

Vanaf 5 jaar

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

Muisje Yuku is de oudste van een groot muizengezin. Haar taak is 
om de voedselvoorraad te bewaken, maar ze luistert veel liever 
naar de verhalen van haar oma, een meesterlijke verteller met een 
wonderlijke ukelele. Wanneer het einde van oma’s leven nadert, 
vertrekt Yuku op een muzikale zoektocht naar de eeuwig lichtge-
vende Himalayabloem, zodat oma die kan meenemen op haar 
‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar lied in deze levendige 
zoektocht vol verrassende vriendschappen en aanstekelijke muziek. 
Een avontuurlijke animatiefilm met de stemmen van o.a. Bent Van 
Looy, Gloria Monserez, Tine Embrechts en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie:   Rémi Durin en Arnaud 
Demuynck, met: Bent Van Looy, Gloria Monserez, Tine Embrechts, 
Lucas Van den Eynde, Ben Segers, e.a. dialogen: Nederlands

Vertoningen: 4/11, 6/11 met inleiding door Gloria Monserez, 9/11, 
11/11, 19/11, 23/11 in cinema ZED Vesalius  

Vanaf 5 jaar

Yuku en de bloem 
van de Himalaya
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De grote speurtocht 
naar Kapitein Opa Birta Rita & Krokodil

Anderson & Nielson wonen vrolijk in een 
tunnel, maar op een dag krijgen ze bezoek 
van een boze conducteur. Tunnels zijn voor 
treinen, niet voor mensen, dus moeten ze 
meteen vertrekken. Maar de twee hebben 
een idee: ze gaan op zoek naar de opa van 
Nielson, de legendarische Kapitein Opa kan 
hun huis vast redden!

Een maffe, muzikale roadmovie over twee dikke 
vrienden en een das die een groots avontuur 
aangaan. Met in de hoofdrol het in Noorwegen 
beroemde muzikale duo Knutsen & Ludvigsen. 

2022, duur: 1:16, Noorwegen, regie: 
Gunhild Enger, Rune Spaans,
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
2/11, 9/11, 13/11, 
16/11, 27/11 in 
cinema ZED Vesalius

Hoewel Birta’s moeder hard werkt, kan het 
gezin met moeite de eindjes aan elkaar knopen. 
Wanneer ze haar moeder tegen een vriendin 
hoort vertellen over hun financiële situatie, 
maakt ze zich zorgen. Want haar favoriete feest, 
Kerstmis, lijkt in het gedrang te komen. Birta 
bedenkt allerlei avontuurlijke manieren om zelf 
geld in het laatje te brengen en haar familie te 
helpen. Maar hoe pak je dat aan op je elfde? 

Een IJslandse film rond armoede, een thema dat niet 
zo vaak aan bod komt. Een film met een reuzegroot 
hart, die aantoont dat het leven ingewikkeld kan 
zijn als je nog maar elf bent, maar ook dat familie, 
vriendschap en hoop het allerbelangrijkste zijn. 

2022, duur: 1:25, IJsland, regie: Bragi Thor 
Hinriksson,  met: Harald G. Haraldsson, Ragga 
Ragnars, e.a. dialogen: IJsland

Vertoningen: 
3/11, 5/11, 16/11, 
26/11, 30/11 in 
cinema ZED Vesalius

De vrolijke Rita is vier jaar oud en heeft zoals de 
meeste vierjarigen een eigen willetje. Ze neemt 
haar beste vriend - de grote hongerige, maar 
wel heel lieve, Krokodil - mee op sleeptouw in 
haar fantasierijke wereld. Samen beleven ze de 
leukste en gekste avonturen, van kamperen in 
het bos tot reizen naar de maan!

Deze 40-minuten durende animatiefilm is de 
perfecte gelegenheid om met je peuter en/of 
kleuter, al dan niet voor de eerste keer, naar de 
cinema te gaan! De film telt acht episodes van 
telkens vijf minuten, waarbij de leefwereld van 
een vierjarige steeds uitstekend in beeld wordt 
gebracht met veel kleurrijke elementen en aan-
sprekende muziek.

2018, duur: 0:40, Denemarken, regie: Siri 
Melchior, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
2/11, 3/11, 4/11, 
5/11, 11/11, 13/11, 
23/11 in cinema 
ZED Vesalius

Vanaf 6 jaar Vanaf 9 jaar Vanaf 3 jaar
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Kunstendag voor kinderen

Tijdens de Kunstendag voor Kinderen kan je om 
16u, aansluitend na de vertoning van Onze Natuur, 
De Film, de wondere wereld van het Stadspark ont-
dekken. Leven er kreeften in het Stadspark? Herken 
je de dieren aan hun kakaatjes? De wandeling is 
geschikt voor gezinnen en duurt anderhalf uur. De 
plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!

Prijs: € 5 per persoon. 

Natuurwandeling

Vanaf 5 jaar

Wie ben ik? Heb ik pootjes? Hoe leer ik ademen? En oh ja … wat 
ik eet ik eigenlijk graag? Heel wat verschillende dieren worden 
geboren, leven en overleven langs de rivier. De ransuil vliegt op 
en leeft vooral ‘s nachts. De watervogel maakt zich onzichtbaar, 
doet de zeewierdans en vangt zo een vis. De ijsvogel zoekt naar 
een plekje in de zon. Ontdek wie de oeverbouwer is en maak 
kennis met een gigantische snoek, die op zoek gaat naar groot 
avontuur. En dan zijn er nog de moerasschildpad, de bosvleer-
muis en de vuursalamander...

In dit prachtig vormgegeven en fantasierijke debuut ontwaakt een 
levendige biotoop van papier-maché en stop-motionanimatie. Samen 
met de dieren ontdekken kinderen stap 
voor stap de wonderlijke, kleurrijke 
wereld die de natuur te bieden heeft.

2020, duur: 1:01, Frankrijk, regie: 
Eric Serre, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 20/11 
in cinema ZED Vesalius

Hallo wereld!

32

Zondag 20 november viert heel Vlaanderen de elfde editie van Kunstendag voor Kinderen, 
hét cultuurfeest op maat van gezinnen. Ook Filmanjaro doet mee met films en een 
wandeling in het thema van dit jaar: natuur en natuurtalenten. 
Het hele programma vind je op www.kunstendagvoorkinderen.be
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The Incredibles
Mr. Incredible is een superheld. Althans, dat was hij, tot een lading rechtszaken er 
voor zorgde dat alle superhelden door de overheid een nieuwe, anonieme iden-
titeit kregen. Bob Parr, zoals Mr. Incredible nu heet, leeft met zijn vrouw Helen - 
vroeger bekend als Elasitgirl - en hun drie kinderen, Violet, Dash en Jack Jack, een 
normaal leventje dat hem totaal niet bevalt. Als hij opnieuw de kans krijgt om de rol 
van superheld te spelen, grijpt hij die met beide handen aan.

Ook los van zijn prachtige en nostalgisch aanvoelende animatie blijft The Incredibles moei-
teloos overeind als rasechte superheldenfilm. Gewapend met 
een stevige dosis spanning, humor en puur entertainment, 
gaat regisseur Brad Bird op maat van een jong publiek ook 
volwassen thema’s te lijf. Een tijdloze, complexe en warme kijk 
op het belang van familie. 

2004, duur: 1:55, Verenigde Staten, regie: Brad Bird, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 19/11 (OV), 20/11 (NV) in cinema ZED Vesalius

In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt 
filmjournalist en The Original Soundtrack auteur Robin Broos alles van 
Pixar. Iedere maand komt hij langs in ZED voor een  inleiding bij zowel 
de Vlaamse als Engelstalige versie van een Pixar topper, plezier verze-
kerd voor jong en oud! Deze maand aan de beurt: The Incredibles.

Vanaf 6 jaarVanaf 5 jaar

P I X A R  S P E C I A L

Sinterklaas en 
Koning Kabberdas
Riko Tik werd vroeger gepest en is dit nog steeds niet 
vergeten. Als wraak wil hij nu alle kinderen terugpes-
ten. Hij vervalst het boek van de Sint waardoor het 
lijkt alsof alle kinderen stout zijn. Vermomd als Koning 
Kabberdas gaat hij naar het huis van de Sint om de 
heilige man met dat foute boek op te zadelen. 

Hugo Matthysen is al jarenlang een persoonlijke vriend 
van Sinterklaas en weet als geen ander de goedheilig 
man als een mens van vlees en bloed te beschrijven. 
Voor deze film werkte hij samen met regisseur Stijn 
Coninx (Marina, Daens). Een heerlijke familiefilm in de 
allerbeste traditie van de Dag Sinterklaas-reeks.

2021, duur: 1:27, België, regie: Stijn Coninx, 
met: Wim Opbrouck, Bruno Vanden Broecke, 
Pieter Embrechts, Els Dottermans, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 27/11, 30/11 in cinema ZED Vesalius
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Met in- of uitleiding

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

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Wo 2 november

15u00  De grote speurtocht ...
17u00  Three Thousand Years ...
17u30  Strangers on a Train     
19u30  Holy Spider
20u00  Close
21u45  Un beau matin
22u00  Zillion

Do 3 november

10u30  Stap maar op mijn ...
11u00  Moonbound
14u30  Rita & Krokodil
15u00  Cinéconcert Filemon
16u00  Birta
17u30  Onze Natuur, De Film
18u00  Boiling Point
19u30  Zillion
20u00  Un beau matin
22u15  Holy Spider
22u30  Close

Vr 4 november

10u30  Yuku en de bloem ...
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Icarus
15u00  When Hitler Stole ...
16u30  Moonbound
17u15  Un beau matin
18u30  Leuven Bierstad
19u30  Boiling Point
20u00  Close
21u30  R.M.N.
22u00  Three Thousand Years ...

Za 5 november

10u30  Birta
11u00  Moonbound
14u00  Leuven Bierstad
14u30  Stap maar op mijn ...
15u30  Op de vlucht
16u00  Rita & Krokodil
17u00  Holy Spider
17u30  Close
19u30  Zillion
19u45  R.M.N.
22u15  Close
22u15  Un beau matin

Zo 6 november

10u00  Cinéconcert Cinemini
11u00  Yuku en de bloem ...  
14u30  Moonbound
15u00  Stap maar op mijn ...
17u00  R.M.N.
17u30  Onze Natuur, De Film
19u30  The Woman King
20u00  Close
22u00  Boiling Point
22u00  Zillion

Ma 7 november

14u30  R.M.N.
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  The Woman King
17u30  Close
19u30  Accattone  
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Zillion
22u00  Holy Spider

Di 8 november

14u30  Holy Spider
15u00  Close
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  DocAfrika: Procès Mbaku
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Close
21u30  R.M.N.

Wo 9 november

14u30  De grote speurtocht ...
15u00  Yuku en de bloem ...
17u00  Dreaming Walls
17u30  Accattone  
19u30  Sneak Preview  
20u00  Peter Von Kant
21u45  Zillion
22u15  Boiling Point

Do 10 november

14u30  Boiling Point
15u00  Moonage Daydream
17u00  Holy Spider
17u30  Close
19u30  Nelly & Nadine
19u45  Zillion
21u45  Holy Spider
22u30  Dreaming Walls

Vr 11 november

10u30  Close
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Leuven Bierstad
15u00  Yuku en de bloem ...
17u00  Leila’s Brothers
17u30 Onze Natuur, De Film
19u30  Close
20u00  You are My Sunshine
21u30  Moonage Daydream
22u30  Boiling Point

Za 12 november

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Stap maar op ...
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  Leila’s Brothers
20u00  Close
22u00  Three Thousand Years ...
22u30  Holy Spider

Zo 13 november

10u30  Onze Natuur, De Film
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Holy Spider
15u00  De grote speurtocht ...
17u00  My First Summer
17u30  Close
19u00  Boiling Point
19u30  Three Thousand Years ...
21u00  Leila’s Brothers
21u45  Zillion

Ma 14 november

14u30  Leila’s Brothers
15u00  Close
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  The Apartment   
19u45  Dreaming Walls
21u30  Firebird
22u00  Holy Spider

Di 15 november

10u30  Cinema Poussette: 
 Onze Natuur, De Film  
14u30  Holy Spider
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Leila’s Brothers
17u30  Dreaming Walls
19u30  Moonage Daydream
20u00  Holy Spider
22u00  Close
22u15  Boiling Point

Wo 16 november

14u30  De grote speurtocht ...
15u00  Birta
17u00  Close
17u30  The Apartment   
19u30  Bardo
20u00  Fragrance of the First Flower
22u15  Dreaming Walls
22u30  Close

Do 17 november

17u00  Girls, Girls, Girls
17u30  Moonage Daydream
19u30  Leila’s Brothers
20u00  Your Name
22u15  Close
22u30  A Cube of Sugar

Vr 18 november

14u30  A Cube of Sugar
15u00  Close
17u15  Triangle of Sadness
17u30  Moonage Daydream
19u30  Leuven Bierstad
20u00  Girl
21u15  Bardo
22u30  Dreaming Walls

Za 19 november

15u00  Yuku en de bloem ...
15u00  Moonage Daydream
17u00  A Cube of Sugar
17u45  Close
19u30  Swan Song
20u00  The Incredibles  
22u00  Triangle of Sadness
22u15  Moonage Daydream

Zo 20 november

10u30  Leila’s Brothers
11u00  Hallo wereld
14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  The Incredibles  
17u00  Bardo
17u15  Dreaming Walls
19u00  Triangle of Sadness
20u00  Firebird
21u45  Leila’s Brothers
22u30  Close

Ma 21 november

14u30  Bardo
14u45  Leila’s Brothers
17u30  Onze Natuur, De Film
17u45  Dreaming Walls
19u30  The Godfather   
19u45  Close
21u45  Bardo

Di 22 november

14u30  Triangle of Sadness
15u00  Close
17u00  Bardo
17u30  Dreaming Walls
19u30  Benediction
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Bardo
22u15  A Cube of Sugar

Wo 23 november

14u30  Rita & Krokodil
15u00  Yuku en de bloem ...
15u30  Pinocchio
17u00  Bardo
17u30  The Godfather   
20u00  Deux
21u00  Leila’s Brothers
22u15  Close

Do 24 november

14u30  Boy from Heaven
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Bones and All
17u00  Leila’s Brothers
19u30  Young Plato  
20u00  Joyland
22u15  Close
22u45  Pinocchio

Vr  25 november

14u30  Bones and All
15u00  Dreaming Walls
16u45  Triangle of Sadness
17u30  Onze Natuur, De Film
19u30  Mascarpone
19u45  Close
21u45  Dreaming Walls
21u45  Bardo

Za 26 november

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Birta
17u00  Bardo
17u00  Boy from Heaven
19u30  Pinocchio
20u00  Bones and All
21u45  Triangle of Sadness
22u30  Close

Zo 27 november

10u30  Sinterklaas en koning ...
11u00  Pinocchio
14u15  Triangle of Sadness
15u00  De grote speurtocht ...
17u00  Pinocchio
17u30  Bones and All
19u15  Boy from Heaven
20u00  Bardo
21u45  Leila’s Brothers

Ma 28 november

14u30  Bones and All
14u45  Leila’s Brothers
17u00  Bardo
17u45  Dreaming Walls
19u30  A Fish Called Wanda   
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Bones and All
22u00  Pinocchio

Di 29 november

14u30  Bardo
15u00  Dreaming Walls
17u00  Leila’s Brothers
17u30  Close
19u30  Bones and All
20u00  Pinocchio
22u00  Close
22u15  Boy from Heaven

20u30  ZED in de aula: Nope  

Wo 30 november

14u30  Sinterklaas en koning ...
15u00  Birta
17u00  Bones and All
17u30  A Fish Called Wanda   
19u30  Good Luck to you, ...
20u00  Boy from Heaven
21u30  Bardo
22u30  Pinocchio

Do 1 december

14u30  Boy from Heaven
15u00  Good Luck to you, ...
17u00  Bones and All
17u15  Pinocchio
19u30  Bardo
19u45  Triangle of Sadness
22u00  Good Luck to you, ...
22u00  Pinocchio

Vr 2 december

14u45  Bardo
15u00  Pinocchio
17u15  Boy from Heaven
17u45  Good Luck to you, ...
19u45  Pinocchio
20u00  Bones and All
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Wo 2 november

15u00  De grote speurtocht ...
17u00  Three Thousand Years ...
17u30  Strangers on a Train     
19u30  Holy Spider
20u00  Close
21u45  Un beau matin
22u00  Zillion

Do 3 november

10u30  Stap maar op mijn ...
11u00  Moonbound
14u30  Rita & Krokodil
15u00  Cinéconcert Filemon
16u00  Birta
17u30  Onze Natuur, De Film
18u00  Boiling Point
19u30  Zillion
20u00  Un beau matin
22u15  Holy Spider
22u30  Close

Vr 4 november

10u30  Yuku en de bloem ...
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Icarus
15u00  When Hitler Stole ...
16u30  Moonbound
17u15  Un beau matin
18u30  Leuven Bierstad
19u30  Boiling Point
20u00  Close
21u30  R.M.N.
22u00  Three Thousand Years ...

Za 5 november

10u30  Birta
11u00  Moonbound
14u00  Leuven Bierstad
14u30  Stap maar op mijn ...
15u30  Op de vlucht
16u00  Rita & Krokodil
17u00  Holy Spider
17u30  Close
19u30  Zillion
19u45  R.M.N.
22u15  Close
22u15  Un beau matin

Zo 6 november

10u00  Cinéconcert Cinemini
11u00  Yuku en de bloem ...  
14u30  Moonbound
15u00  Stap maar op mijn ...
17u00  R.M.N.
17u30  Onze Natuur, De Film
19u30  The Woman King
20u00  Close
22u00  Boiling Point
22u00  Zillion

Ma 7 november

14u30  R.M.N.
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  The Woman King
17u30  Close
19u30  Accattone  
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Zillion
22u00  Holy Spider

Di 8 november

14u30  Holy Spider
15u00  Close
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  DocAfrika: Procès Mbaku
20u00  Leuven Bierstad
21u30  Close
21u30  R.M.N.

Wo 9 november

14u30  De grote speurtocht ...
15u00  Yuku en de bloem ...
17u00  Dreaming Walls
17u30  Accattone  
19u30  Sneak Preview  
20u00  Peter Von Kant
21u45  Zillion
22u15  Boiling Point

Do 10 november

14u30  Boiling Point
15u00  Moonage Daydream
17u00  Holy Spider
17u30  Close
19u30  Nelly & Nadine
19u45  Zillion
21u45  Holy Spider
22u30  Dreaming Walls

Vr 11 november

10u30  Close
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Leuven Bierstad
15u00  Yuku en de bloem ...
17u00  Leila’s Brothers
17u30 Onze Natuur, De Film
19u30  Close
20u00  You are My Sunshine
21u30  Moonage Daydream
22u30  Boiling Point

Za 12 november

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Stap maar op ...
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  Leila’s Brothers
20u00  Close
22u00  Three Thousand Years ...
22u30  Holy Spider

Zo 13 november

10u30  Onze Natuur, De Film
11u00  Rita & Krokodil
14u30  Holy Spider
15u00  De grote speurtocht ...
17u00  My First Summer
17u30  Close
19u00  Boiling Point
19u30  Three Thousand Years ...
21u00  Leila’s Brothers
21u45  Zillion

Ma 14 november

14u30  Leila’s Brothers
15u00  Close
17u00  Zillion
17u30  Boiling Point
19u30  The Apartment   
19u45  Dreaming Walls
21u30  Firebird
22u00  Holy Spider

Di 15 november

10u30  Cinema Poussette: 
 Onze Natuur, De Film  
14u30  Holy Spider
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Leila’s Brothers
17u30  Dreaming Walls
19u30  Moonage Daydream
20u00  Holy Spider
22u00  Close
22u15  Boiling Point

Wo 16 november

14u30  De grote speurtocht ...
15u00  Birta
17u00  Close
17u30  The Apartment   
19u30  Bardo
20u00  Fragrance of the First Flower
22u15  Dreaming Walls
22u30  Close

Do 17 november

17u00  Girls, Girls, Girls
17u30  Moonage Daydream
19u30  Leila’s Brothers
20u00  Your Name
22u15  Close
22u30  A Cube of Sugar

Vr 18 november

14u30  A Cube of Sugar
15u00  Close
17u15  Triangle of Sadness
17u30  Moonage Daydream
19u30  Leuven Bierstad
20u00  Girl
21u15  Bardo
22u30  Dreaming Walls

Za 19 november

15u00  Yuku en de bloem ...
15u00  Moonage Daydream
17u00  A Cube of Sugar
17u45  Close
19u30  Swan Song
20u00  The Incredibles  
22u00  Triangle of Sadness
22u15  Moonage Daydream

Zo 20 november

10u30  Leila’s Brothers
11u00  Hallo wereld
14u30  Onze Natuur, De Film
15u00  The Incredibles  
17u00  Bardo
17u15  Dreaming Walls
19u00  Triangle of Sadness
20u00  Firebird
21u45  Leila’s Brothers
22u30  Close

Ma 21 november

14u30  Bardo
14u45  Leila’s Brothers
17u30  Onze Natuur, De Film
17u45  Dreaming Walls
19u30  The Godfather   
19u45  Close
21u45  Bardo

Di 22 november

14u30  Triangle of Sadness
15u00  Close
17u00  Bardo
17u30  Dreaming Walls
19u30  Benediction
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Bardo
22u15  A Cube of Sugar

Wo 23 november

14u30  Rita & Krokodil
15u00  Yuku en de bloem ...
15u30  Pinocchio
17u00  Bardo
17u30  The Godfather   
20u00  Deux
21u00  Leila’s Brothers
22u15  Close

Do 24 november

14u30  Boy from Heaven
15u00  Onze Natuur, De Film
17u00  Bones and All
17u00  Leila’s Brothers
19u30  Young Plato  
20u00  Joyland
22u15  Close
22u45  Pinocchio

Vr  25 november

14u30  Bones and All
15u00  Dreaming Walls
16u45  Triangle of Sadness
17u30  Onze Natuur, De Film
19u30  Mascarpone
19u45  Close
21u45  Dreaming Walls
21u45  Bardo

Za 26 november

14u30  Leuven Bierstad
14u30  Birta
17u00  Bardo
17u00  Boy from Heaven
19u30  Pinocchio
20u00  Bones and All
21u45  Triangle of Sadness
22u30  Close

Zo 27 november

10u30  Sinterklaas en koning ...
11u00  Pinocchio
14u15  Triangle of Sadness
15u00  De grote speurtocht ...
17u00  Pinocchio
17u30  Bones and All
19u15  Boy from Heaven
20u00  Bardo
21u45  Leila’s Brothers

Ma 28 november

14u30  Bones and All
14u45  Leila’s Brothers
17u00  Bardo
17u45  Dreaming Walls
19u30  A Fish Called Wanda   
20u00  Onze Natuur, De Film
21u45  Bones and All
22u00  Pinocchio

Di 29 november

14u30  Bardo
15u00  Dreaming Walls
17u00  Leila’s Brothers
17u30  Close
19u30  Bones and All
20u00  Pinocchio
22u00  Close
22u15  Boy from Heaven

20u30  ZED in de aula: Nope  

Wo 30 november

14u30  Sinterklaas en koning ...
15u00  Birta
17u00  Bones and All
17u30  A Fish Called Wanda   
19u30  Good Luck to you, ...
20u00  Boy from Heaven
21u30  Bardo
22u30  Pinocchio

Do 1 december

14u30  Boy from Heaven
15u00  Good Luck to you, ...
17u00  Bones and All
17u15  Pinocchio
19u30  Bardo
19u45  Triangle of Sadness
22u00  Good Luck to you, ...
22u00  Pinocchio

Vr 2 december

14u45  Bardo
15u00  Pinocchio
17u15  Boy from Heaven
17u45  Good Luck to you, ...
19u45  Pinocchio
20u00  Bones and All



ZED Cadeaubon
€ 9,5

UiTPAS Spaar 20 punten en ontvang 
1 keer per maand bij aankoop van 1 ticket een 

2de ticket gratis voor dezelfde vertoning. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming 
kunnen aan goedkoper tarief een ticket kopen.

Locaties

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
 016/679.235, ticket@cinemazed.be
 Grote zaal: 147 plaatsen | Kleine zaal: 68 plaatsen

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

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

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

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

2. Cinema ZED-STUK 

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

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart  | STUK Kaart  

Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 8
 cinemazed.be/studentenkaart

Cultuurkaart KU Leuven: € 7 
 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!

ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 48
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 

twee jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart
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STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken. 
Gedurende de rest van het jaar zullen er daarom geen 
voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed


