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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 7 jaarVanaf 6 jaar

Nog geen plannen voor 
Valentijn? Cinema ZED speelt 
voor cupido en regelt een 
date voor jou! Vul vooraf een 
aantal persoonlijke filmvragen 
in en wij koppelen je aan een 
andere deelnemer. De avond 
zelf kom je erachter wie jouw 
match is. Een uurtje voor de film 
ontmoeten jullie elkaar in de bar 
van De Nieuwe Zaal en krijgen 
jullie een drankje aangeboden. 
Daarna is het samen genieten 
van het hartverwarmende 
Good Luck to You Leo Grande. 
Klikt het? Blijf nadien gerust nog 
plakken in de bar!

Inschrijven kan hier 
t.e.m 7/2.

Blind date + film

V A L E N T I J N S A C T I E Jonge rekruten van het Belgisch leger volgen 
een basisopleiding tot militair. Aan de hand 
van rollenspelen worden ze op hun toekomst 
voorbereid. Ze leren omgaan met echte 
wapens, echte uniformen en echte slapeloze 
nachten, maar tegelijk blijft het ook een beetje 
‘doen alsof’. Kan iets je voorbereiden op de 
werkelijkheid van een oorlogsconflict?

Een intrigerende inkijk in de opleiding van 
Belgische militairen. Nauwgezet wordt 
gedocumenteerd hoe men probeert jonge 
rekruten een nieuwe manier van kijken, 
luisteren en denken aan te leren. Een soldaat in 
wording volgt niet zomaar een opleiding, maar 
moet een echte transformatie ondergaan: van 
burger tot militair.

2022, duur: 1:14, 
België, regie: Ruben 
Desiere, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 13/2 
(20u) met nagesprek 
door  regisseur Ruben 
Desiere, cast en crew

De BFF van voetbalfan Ella is haar oom Tommy, 
hij is de enige die haar begrijpt. Maar dan komt 
daar plots een zekere Steve op de proppen, 
die met alle aandacht van haar bestie gaat 
lopen! Er zit voor de jaloerse Ella niets anders 
op dan de relatie te saboteren, met alle 
hilarische gevolgen vandien.

Een verhaalt dat perfect weergeeft hoe het 
vanbinnen voelt om een kind te zijn en vertaalt 
hoe verschillend kinderen en volwassenen 
met jaloezie omgaan. Een aanstekelijke 
feelgoodfilm vol innemende personages, een 
vermakelijke en een zonnige les in openheid en 
verdraagzaamheid.

2022, duur: 1:20, 
Noorwegen, regie:  
Christian Lo, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 
5/2 (14u30)

Regisseur Jafar Panahi mag geen films meer 
maken en zijn land Iran niet verlaten. Hij verblijft 
in een klein grensdorpje. Wanneer hij een foto 
deelt van een koppel in een verboden relatie, 
raakt hij ongewild betrokken bij een politieke 
rel. Al snel wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk 
onschuldige ar tistieke acties, extreme 
gevolgen kunnen hebben.

Jafar Panahi heeft onder andere een Gouden Leeuw 
en een Gouden Beer op zijn palmares staan, maar 
ook een veroordeling door het Iraanse regime. Net 
voor No Bears in première ging in Venetië werd 
hij ook effectief gearresteerd. Een baanbrekende,  
fascinerende film van een moedig man die 
momenteel nog steeds in de gevangenis zit. 

2022, duur: 1:07, 
Iran, regie: Jafar Panahi, 
met: Jafar Panahi, Mina 
Kavani, Vahid Mobasheri, 
e.a. dialogen: Perzisch

Vertoning: 28/2 (20u)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. 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

Vertoning: 
12/2 (16u30)

No Bears Echo
Mini-Zlatan 
& Oom Bestie

Onze Natuur, 
De FilmThe Chapel

Vrolijke vakantie 
en andere verhalen

De 23 -jar ige pianiste Jennifer wordt 
geselecteerd voor de wereldberoemde 
Koningin El is ab ethwe ds tr i jd.  T i jde ns 
de wedstrijd leven de f inalisten in de 
‘M uzi e k k a p e l’,  a f g e zo n d e rd v a n d e 
buitenwereld. Door het sociale isolement en 
de immense druk van de competitie, dreigt 
Jennifer de pedalen volledig kwijt te raken.

Een duistere thriller van Vlaams regisseur 
Dominique Deruddere die toont hoe littekens uit 
het verleden kunnen inspireren om vol overgave 
een ambitie na te jagen of net verlammend kunnen 
werken. Tegelijk is de film een pleidooi voor de 
helende kracht van muziek.

2023, duur: 
1:37,  België, regie: 
Dominique Deruddere, 
met: Taeke Nicolaï, Ruth 
Becquart, Kevin Janssens, 
e.a. dialogen: Engels
Nederlands

Vertoning: 19/2 (20u) 

De grote vakantie  duurt wel erg lang en 
Cowboy en Indiaan vervelen zich een beetje. 
Tot ze een oude film over piraten zien die hen 
op ideeën brengt. Ze besluiten zelf een boot 
te bouwen. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals 
verwacht. Gelukkig kunnen ze rekenen op de 
hulp van hun dierenvrienden. 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen een eerste langspeelfilm en na 
lang wachten is er nu eindelijk een vervolgfilm, die 
wordt aangevuld met drie kortfilms.

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

Vertoning: 
26/2 (14u30)

D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L MD O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Good Luck to 
You, Leo Grande
Na het overlijden van haar man, besluit Nancy het heft in 
eigen handen te nemen. Ze gaat op zoek naar de voldoening 
die ze al die jaren gemist heeft. Die vindt ze in de vorm van 
een sekswerker genaamd Leo Grande. Tijdens de stiekeme 
afspraken in een zielloos hotel, gaat er voor beiden een nieuwe 
wereld open.

Regisseur Sophie Hyde zet publiekslieveling Emma Thompson 
tegenover opkomend talent, Daryl McCormack. Een film met 
een open en positieve blik op seksualiteit en vrouwelijk genot, 
gebracht met menselijkheid en 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

Vertoning:  
14/2 (20u)



 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Babylon
Ondanks de drooglegging is Hollywood in de roaring twenties een stad vol overdaad en ambitie. 
De opkomst van de gesproken film maakt sommige sterren groter dan ooit, terwijl andere in de 
vergetelheid raken. Iedereen zoekt zijn weg in een wereld vol ploppende champagneflessen, illegale 
nachtclubs en opzwepende muziek.

Na La La Land, werd deze nieuwe film van Damien Chazelle een van de meest 
geanticipeerde ooit. De pittige trailer en de imposante cast (Brad Pitt, Margot 
Robbie, Toby Maguire!) dragen alleen maar bij aan die verwachtingen. Maar 
Chazelle is de geknipte man om deze bedwelmende mix van muziek, dans en 
ambitieuze personages tot een explosieve cocktail te shaken. Bottoms up!

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

Vertoning: 21/2 (20u)

Living

Londen, 1953. Mr. Williams is een gereserveerde 
kantoorklerk die zijn leven volgens een 
nauwgezette routine leidt. Hij rouwt om zijn 
overleden echtgenote, maar houdt zijn emoties 
en eenzaamheid strikt voor zichzelf en heeft 
geen contact meer met zijn zoon. Wanneer hij 
te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden 
te leven heeft, herontdekt hij onverwacht zijn 
levenslust. 

Een film die ondanks zijn melancholie en 
thematiek verrassend opbeurend is en de 
schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy 
is subliem in zijn vertolking en zorgt ervoor dat 
je de cinemazaal uitwandelt met de rotsvaste 
overtuiging het beste te maken van je leven.

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

Vertoning: 
5/2 (16u30)

The Fabelmans

In 1953 nemen zijn ouders Sammy Fabelman 
voor het eerst mee naar de film. Hij wordt op 
slag verliefd. Gewapend met een camera maakt 
Sammy thuis zelf films, tot grote vreugde van zijn 
moeder. Zijn vader daarentegen ziet het meer als 
een hobby. Naarmate hij opgroeit, sijpelen de 
spanningen binnen het gezin meer en meer door 
in zijn creaties.

Hollywoodlegende Steven Spielberg brengt met 
The Fabelmans een fictief, maar diep persoonlijk 
portret over zijn eigen jeugd. Een ode aan de 
magie van films. Met een Golden Globe voor 
Beste Drama en Beste Regisseur op de teller, 
belooft dat alvast voor de Oscars. 

2023, duur: 2:30, VS, 
regie: Steven Spielberg, 
met: Michelle Williams, 
Paul Dano, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/2 
(16u30) met inleiding door 
ZED-Vedette Caro Raedts

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

Een delicate f ilm over vriendschap en 
verantwoordelijkheid, met een ijzersterke jonge 
cast. Naast uitverkochte zalen doet Close ook een 
zegetour langs filmfestivals wereldwijd én is het dit 
jaar de Belgische inzending voor de Oscars.  

2022, duur: 1:45, België, regie: Lukas Dhont, 
met: Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, e.a. 
dialogen: Frans, 
Nederlands 

Vertoning:  20/2 (20u)

Close 
The Banshees 
of Inisherin De acht bergen

De zachte Pádraic is al jaren beste maatjes 
met de wat norse Colm. Tot Colm van de 
ene op de andere dag weigert nog met hem 
te praten. Pádraic begrijpt niets van deze 
drastische beslissing. Ook op de rest van de 
hechte gemeenschap heeft deze actie een 
enorme impact.
 
Een briljant verhaal over vriendschap, ambitie 
en eenzaamheid dat Colin Farrel en Brendan 
Gleeson, die 15 jaar geleden al samen schitterden 
in In Bruges, eindelijk herenigt. In een prachtig Iers 
decor, weet McDonagh een meesterlijk evenwicht 
te vinden tussen pikzwarte komedie en tragedie. 

2022, duur: 1:54, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: 
Martin McDonagh, 
met: Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 6/2 (20u), 
27/2 (20u) met inleiding 
door  Karel Deburchgrave

Elke zomer gaat Pietro met zijn familie op 
vakantie naar de bergen. Hij leert er de lokale 
jongen Bruno kennen. Wanneer ze ouder 
worden, verliezen ze elkaar uit het oog. Bruno 
blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld 
rondzwerft. Na vijftien jaar vinden de twee 
elkaar terug, deze keer als volwassen mannen, 
elk met hun eigen bagage. 

Een erg geliefde bestseller verfilmen houdt altijd 
risico in, maar Felix Van Groeningen en Charlotte 
Vandermeersch slaagden glorieus in hun opzet 
en wonnen er in Cannes zelfs de Juryprijs voor. 
Een prachtig eerbetoon aan echte vriendschap, 
tegen het decor van de majestueuze Alpen.

2022, duur: 2:12, 
Italië, regie: Felix Van 
Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch, 
met: Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, e.a. 
dialogen: Italiaans 

Vertoning:  
7/2 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Tip! Koop je ticket op voorhand online, 
zo ben je zeker van je plekje: 

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema
Zondag 5 februari
14u30 Mini-Zlatan & Oom Bestie
16u30 Living

Maandag 6 februari 
20u The Banshees of Inisherin 

Dinsdag 7 februari
20u De acht bergen 

Zondag 12 februari
16u30 Onze Natuur, De Film 

Maandag 13 februari

20u Echo  

Dinsdag 14 februari
20u Good Luck to You, Leo Grande 

Zondag 19 februari
20u00  The Chapel 

Maandag 20 februari
20u Close

Dinsdag 21 februari
20u Babylon

Zondag 26 februari
14u30 Vrolijke vakantie en andere verhalen
16u30 The Fabelmans  

Maandag 27 februari

20u The Banshees of Inisherin   

Dinsdag 28 februari
20u No Bears

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De filmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Locatie

1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt 

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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16u30 The Fabelmans  

Maandag 27 februari

20u The Banshees of Inisherin   

Dinsdag 28 februari
20u No Bears

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De filmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Locatie

1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt 

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Babylon
Ondanks de drooglegging is Hollywood in de roaring twenties een stad vol overdaad en ambitie. 
De opkomst van de gesproken film maakt sommige sterren groter dan ooit, terwijl andere in de 
vergetelheid raken. Iedereen zoekt zijn weg in een wereld vol ploppende champagneflessen, illegale 
nachtclubs en opzwepende muziek.

Na La La Land, werd deze nieuwe film van Damien Chazelle een van de meest 
geanticipeerde ooit. De pittige trailer en de imposante cast (Brad Pitt, Margot 
Robbie, Toby Maguire!) dragen alleen maar bij aan die verwachtingen. Maar 
Chazelle is de geknipte man om deze bedwelmende mix van muziek, dans en 
ambitieuze personages tot een explosieve cocktail te shaken. Bottoms up!

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

Vertoning: 21/2 (20u)

Living

Londen, 1953. Mr. Williams is een gereserveerde 
kantoorklerk die zijn leven volgens een 
nauwgezette routine leidt. Hij rouwt om zijn 
overleden echtgenote, maar houdt zijn emoties 
en eenzaamheid strikt voor zichzelf en heeft 
geen contact meer met zijn zoon. Wanneer hij 
te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden 
te leven heeft, herontdekt hij onverwacht zijn 
levenslust. 

Een film die ondanks zijn melancholie en 
thematiek verrassend opbeurend is en de 
schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy 
is subliem in zijn vertolking en zorgt ervoor dat 
je de cinemazaal uitwandelt met de rotsvaste 
overtuiging het beste te maken van je leven.

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

Vertoning: 
5/2 (16u30)

The Fabelmans

In 1953 nemen zijn ouders Sammy Fabelman 
voor het eerst mee naar de film. Hij wordt op 
slag verliefd. Gewapend met een camera maakt 
Sammy thuis zelf films, tot grote vreugde van zijn 
moeder. Zijn vader daarentegen ziet het meer als 
een hobby. Naarmate hij opgroeit, sijpelen de 
spanningen binnen het gezin meer en meer door 
in zijn creaties.

Hollywoodlegende Steven Spielberg brengt met 
The Fabelmans een fictief, maar diep persoonlijk 
portret over zijn eigen jeugd. Een ode aan de 
magie van films. Met een Golden Globe voor 
Beste Drama en Beste Regisseur op de teller, 
belooft dat alvast voor de Oscars. 

2023, duur: 2:30, VS, 
regie: Steven Spielberg, 
met: Michelle Williams, 
Paul Dano, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/2 
(16u30) met inleiding door 
ZED-Vedette Caro Raedts

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

Een delicate f ilm over vriendschap en 
verantwoordelijkheid, met een ijzersterke jonge 
cast. Naast uitverkochte zalen doet Close ook een 
zegetour langs filmfestivals wereldwijd én is het dit 
jaar de Belgische inzending voor de Oscars.  

2022, duur: 1:45, België, regie: Lukas Dhont, 
met: Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, e.a. 
dialogen: Frans, 
Nederlands 

Vertoning:  20/2 (20u)

Close 
The Banshees 
of Inisherin De acht bergen

De zachte Pádraic is al jaren beste maatjes 
met de wat norse Colm. Tot Colm van de 
ene op de andere dag weigert nog met hem 
te praten. Pádraic begrijpt niets van deze 
drastische beslissing. Ook op de rest van de 
hechte gemeenschap heeft deze actie een 
enorme impact.
 
Een briljant verhaal over vriendschap, ambitie 
en eenzaamheid dat Colin Farrel en Brendan 
Gleeson, die 15 jaar geleden al samen schitterden 
in In Bruges, eindelijk herenigt. In een prachtig Iers 
decor, weet McDonagh een meesterlijk evenwicht 
te vinden tussen pikzwarte komedie en tragedie. 

2022, duur: 1:54, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: 
Martin McDonagh, 
met: Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 6/2 (20u), 
27/2 (20u) met inleiding 
door  Karel Deburchgrave

Elke zomer gaat Pietro met zijn familie op 
vakantie naar de bergen. Hij leert er de lokale 
jongen Bruno kennen. Wanneer ze ouder 
worden, verliezen ze elkaar uit het oog. Bruno 
blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld 
rondzwerft. Na vijftien jaar vinden de twee 
elkaar terug, deze keer als volwassen mannen, 
elk met hun eigen bagage. 

Een erg geliefde bestseller verfilmen houdt altijd 
risico in, maar Felix Van Groeningen en Charlotte 
Vandermeersch slaagden glorieus in hun opzet 
en wonnen er in Cannes zelfs de Juryprijs voor. 
Een prachtig eerbetoon aan echte vriendschap, 
tegen het decor van de majestueuze Alpen.

2022, duur: 2:12, 
Italië, regie: Felix Van 
Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch, 
met: Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, e.a. 
dialogen: Italiaans 

Vertoning:  
7/2 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Tip! Koop je ticket op voorhand online, 
zo ben je zeker van je plekje: 

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema
Zondag 5 februari
14u30 Mini-Zlatan & Oom Bestie
16u30 Living

Maandag 6 februari 
20u The Banshees of Inisherin 

Dinsdag 7 februari
20u De acht bergen 

Zondag 12 februari
16u30 Onze Natuur, De Film 

Maandag 13 februari

20u Echo  

Dinsdag 14 februari
20u Good Luck to You, Leo Grande 

Zondag 19 februari
20u00  The Chapel 

Maandag 20 februari
20u Close

Dinsdag 21 februari
20u Babylon

Zondag 26 februari
14u30 Vrolijke vakantie en andere verhalen
16u30 The Fabelmans  

Maandag 27 februari

20u The Banshees of Inisherin   

Dinsdag 28 februari
20u No Bears

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De filmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Locatie

1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt 

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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richten we ons op de rest van de 
wereld. 
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voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
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breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!
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Ondanks de drooglegging is Hollywood in de roaring twenties een stad vol overdaad en ambitie. 
De opkomst van de gesproken film maakt sommige sterren groter dan ooit, terwijl andere in de 
vergetelheid raken. Iedereen zoekt zijn weg in een wereld vol ploppende champagneflessen, illegale 
nachtclubs en opzwepende muziek.

Na La La Land, werd deze nieuwe film van Damien Chazelle een van de meest 
geanticipeerde ooit. De pittige trailer en de imposante cast (Brad Pitt, Margot 
Robbie, Toby Maguire!) dragen alleen maar bij aan die verwachtingen. Maar 
Chazelle is de geknipte man om deze bedwelmende mix van muziek, dans en 
ambitieuze personages tot een explosieve cocktail te shaken. Bottoms up!
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Margot Robbie, Jean Smart, e.a. dialogen: Engels
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nauwgezette routine leidt. Hij rouwt om zijn 
overleden echtgenote, maar houdt zijn emoties 
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geen contact meer met zijn zoon. Wanneer hij 
te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden 
te leven heeft, herontdekt hij onverwacht zijn 
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Een film die ondanks zijn melancholie en 
thematiek verrassend opbeurend is en de 
schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy 
is subliem in zijn vertolking en zorgt ervoor dat 
je de cinemazaal uitwandelt met de rotsvaste 
overtuiging het beste te maken van je leven.

2022, duur: 
1:42, regie: Oliver 
Hermanus, met: Bill 
Nighy, Aimee Lou 
Wood, Alex Sharp, e.a. 
dialogen: Engels
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5/2 (16u30)
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voor het eerst mee naar de film. Hij wordt op 
slag verliefd. Gewapend met een camera maakt 
Sammy thuis zelf films, tot grote vreugde van zijn 
moeder. Zijn vader daarentegen ziet het meer als 
een hobby. Naarmate hij opgroeit, sijpelen de 
spanningen binnen het gezin meer en meer door 
in zijn creaties.

Hollywoodlegende Steven Spielberg brengt met 
The Fabelmans een fictief, maar diep persoonlijk 
portret over zijn eigen jeugd. Een ode aan de 
magie van films. Met een Golden Globe voor 
Beste Drama en Beste Regisseur op de teller, 
belooft dat alvast voor de Oscars. 
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met: Michelle Williams, 
Paul Dano, e.a. 
dialogen: Engels
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(16u30) met inleiding door 
ZED-Vedette Caro Raedts

De dertienjarige Leo en Remi zijn twee 
handen op één buik. Ze kennen elkaar al hun 
hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun 
intense vriendschap wordt abrupt verstoord 
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jongen Bruno kennen. Wanneer ze ouder 
worden, verliezen ze elkaar uit het oog. Bruno 
blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld 
rondzwerft. Na vijftien jaar vinden de twee 
elkaar terug, deze keer als volwassen mannen, 
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risico in, maar Felix Van Groeningen en Charlotte 
Vandermeersch slaagden glorieus in hun opzet 
en wonnen er in Cannes zelfs de Juryprijs voor. 
Een prachtig eerbetoon aan echte vriendschap, 
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een volwassene.   De filmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart  is, 
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 7 jaarVanaf 6 jaar

Nog geen plannen voor 
Valentijn? Cinema ZED speelt 
voor cupido en regelt een 
date voor jou! Vul vooraf een 
aantal persoonlijke filmvragen 
in en wij koppelen je aan een 
andere deelnemer. De avond 
zelf kom je erachter wie jouw 
match is. Een uurtje voor de film 
ontmoeten jullie elkaar in de bar 
van De Nieuwe Zaal en krijgen 
jullie een drankje aangeboden. 
Daarna is het samen genieten 
van het hartverwarmende 
Good Luck to You Leo Grande. 
Klikt het? Blijf nadien gerust nog 
plakken in de bar!

Inschrijven kan hier 
t.e.m 7/2.

Blind date + film

V A L E N T I J N S A C T I E Jonge rekruten van het Belgisch leger volgen 
een basisopleiding tot militair. Aan de hand 
van rollenspelen worden ze op hun toekomst 
voorbereid. Ze leren omgaan met echte 
wapens, echte uniformen en echte slapeloze 
nachten, maar tegelijk blijft het ook een beetje 
‘doen alsof’. Kan iets je voorbereiden op de 
werkelijkheid van een oorlogsconflict?

Een intrigerende inkijk in de opleiding van 
Belgische militairen. Nauwgezet wordt 
gedocumenteerd hoe men probeert jonge 
rekruten een nieuwe manier van kijken, 
luisteren en denken aan te leren. Een soldaat in 
wording volgt niet zomaar een opleiding, maar 
moet een echte transformatie ondergaan: van 
burger tot militair.

2022, duur: 1:14, 
België, regie: Ruben 
Desiere, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 13/2 
(20u) met nagesprek 
door  regisseur Ruben 
Desiere, cast en crew

De BFF van voetbalfan Ella is haar oom Tommy, 
hij is de enige die haar begrijpt. Maar dan komt 
daar plots een zekere Steve op de proppen, 
die met alle aandacht van haar bestie gaat 
lopen! Er zit voor de jaloerse Ella niets anders 
op dan de relatie te saboteren, met alle 
hilarische gevolgen vandien.

Een verhaalt dat perfect weergeeft hoe het 
vanbinnen voelt om een kind te zijn en vertaalt 
hoe verschillend kinderen en volwassenen 
met jaloezie omgaan. Een aanstekelijke 
feelgoodfilm vol innemende personages, een 
vermakelijke en een zonnige les in openheid en 
verdraagzaamheid.

2022, duur: 1:20, 
Noorwegen, regie:  
Christian Lo, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 
5/2 (14u30)

Regisseur Jafar Panahi mag geen films meer 
maken en zijn land Iran niet verlaten. Hij verblijft 
in een klein grensdorpje. Wanneer hij een foto 
deelt van een koppel in een verboden relatie, 
raakt hij ongewild betrokken bij een politieke 
rel. Al snel wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk 
onschuldige ar tistieke acties, extreme 
gevolgen kunnen hebben.

Jafar Panahi heeft onder andere een Gouden Leeuw 
en een Gouden Beer op zijn palmares staan, maar 
ook een veroordeling door het Iraanse regime. Net 
voor No Bears in première ging in Venetië werd 
hij ook effectief gearresteerd. Een baanbrekende,  
fascinerende film van een moedig man die 
momenteel nog steeds in de gevangenis zit. 

2022, duur: 1:07, 
Iran, regie: Jafar Panahi, 
met: Jafar Panahi, Mina 
Kavani, Vahid Mobasheri, 
e.a. dialogen: Perzisch

Vertoning: 28/2 (20u)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. 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

Vertoning: 
12/2 (16u30)

No Bears Echo
Mini-Zlatan 
& Oom Bestie

Onze Natuur, 
De FilmThe Chapel

Vrolijke vakantie 
en andere verhalen

De 23 -jar ige pianiste Jennifer wordt 
geselecteerd voor de wereldberoemde 
Koningin El is ab ethwe ds tr i jd.  T i jde ns 
de wedstrijd leven de f inalisten in de 
‘M uzi e k k a p e l’,  a f g e zo n d e rd v a n d e 
buitenwereld. Door het sociale isolement en 
de immense druk van de competitie, dreigt 
Jennifer de pedalen volledig kwijt te raken.

Een duistere thriller van Vlaams regisseur 
Dominique Deruddere die toont hoe littekens uit 
het verleden kunnen inspireren om vol overgave 
een ambitie na te jagen of net verlammend kunnen 
werken. Tegelijk is de film een pleidooi voor de 
helende kracht van muziek.

2023, duur: 
1:37,  België, regie: 
Dominique Deruddere, 
met: Taeke Nicolaï, Ruth 
Becquart, Kevin Janssens, 
e.a. dialogen: Engels
Nederlands

Vertoning: 19/2 (20u) 

De grote vakantie  duurt wel erg lang en 
Cowboy en Indiaan vervelen zich een beetje. 
Tot ze een oude film over piraten zien die hen 
op ideeën brengt. Ze besluiten zelf een boot 
te bouwen. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals 
verwacht. Gelukkig kunnen ze rekenen op de 
hulp van hun dierenvrienden. 

Het Belgische regisseursduo Stéphane Aubier 
en Vincent Patar startte in 2001 met de hilarische 
stop-motion animatiereeks Panique au Village. In 
2009 verscheen een eerste langspeelfilm en na 
lang wachten is er nu eindelijk een vervolgfilm, die 
wordt aangevuld met drie kortfilms.

2022, duur: 1:12, België, Frankrijk, Noorwegen, 
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dialogen: Nederlands
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D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L MD O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Good Luck to 
You, Leo Grande
Na het overlijden van haar man, besluit Nancy het heft in 
eigen handen te nemen. Ze gaat op zoek naar de voldoening 
die ze al die jaren gemist heeft. Die vindt ze in de vorm van 
een sekswerker genaamd Leo Grande. Tijdens de stiekeme 
afspraken in een zielloos hotel, gaat er voor beiden een nieuwe 
wereld open.

Regisseur Sophie Hyde zet publiekslieveling Emma Thompson 
tegenover opkomend talent, Daryl McCormack. Een film met 
een open en positieve blik op seksualiteit en vrouwelijk genot, 
gebracht met menselijkheid en 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

Vertoning:  
14/2 (20u)
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 7 jaarVanaf 6 jaar

Nog geen plannen voor 
Valentijn? Cinema ZED speelt 
voor cupido en regelt een 
date voor jou! Vul vooraf een 
aantal persoonlijke filmvragen 
in en wij koppelen je aan een 
andere deelnemer. De avond 
zelf kom je erachter wie jouw 
match is. Een uurtje voor de film 
ontmoeten jullie elkaar in de bar 
van De Nieuwe Zaal en krijgen 
jullie een drankje aangeboden. 
Daarna is het samen genieten 
van het hartverwarmende 
Good Luck to You Leo Grande. 
Klikt het? Blijf nadien gerust nog 
plakken in de bar!

Inschrijven kan hier 
t.e.m 7/2.

Blind date + film

V A L E N T I J N S A C T I E Jonge rekruten van het Belgisch leger volgen 
een basisopleiding tot militair. Aan de hand 
van rollenspelen worden ze op hun toekomst 
voorbereid. Ze leren omgaan met echte 
wapens, echte uniformen en echte slapeloze 
nachten, maar tegelijk blijft het ook een beetje 
‘doen alsof’. Kan iets je voorbereiden op de 
werkelijkheid van een oorlogsconflict?

Een intrigerende inkijk in de opleiding van 
Belgische militairen. Nauwgezet wordt 
gedocumenteerd hoe men probeert jonge 
rekruten een nieuwe manier van kijken, 
luisteren en denken aan te leren. Een soldaat in 
wording volgt niet zomaar een opleiding, maar 
moet een echte transformatie ondergaan: van 
burger tot militair.

2022, duur: 1:14, 
België, regie: Ruben 
Desiere, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 13/2 
(20u) met nagesprek 
door  regisseur Ruben 
Desiere, cast en crew

De BFF van voetbalfan Ella is haar oom Tommy, 
hij is de enige die haar begrijpt. Maar dan komt 
daar plots een zekere Steve op de proppen, 
die met alle aandacht van haar bestie gaat 
lopen! Er zit voor de jaloerse Ella niets anders 
op dan de relatie te saboteren, met alle 
hilarische gevolgen vandien.

Een verhaalt dat perfect weergeeft hoe het 
vanbinnen voelt om een kind te zijn en vertaalt 
hoe verschillend kinderen en volwassenen 
met jaloezie omgaan. Een aanstekelijke 
feelgoodfilm vol innemende personages, een 
vermakelijke en een zonnige les in openheid en 
verdraagzaamheid.

2022, duur: 1:20, 
Noorwegen, regie:  
Christian Lo, dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 
5/2 (14u30)

Regisseur Jafar Panahi mag geen films meer 
maken en zijn land Iran niet verlaten. Hij verblijft 
in een klein grensdorpje. Wanneer hij een foto 
deelt van een koppel in een verboden relatie, 
raakt hij ongewild betrokken bij een politieke 
rel. Al snel wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk 
onschuldige ar tistieke acties, extreme 
gevolgen kunnen hebben.

Jafar Panahi heeft onder andere een Gouden Leeuw 
en een Gouden Beer op zijn palmares staan, maar 
ook een veroordeling door het Iraanse regime. Net 
voor No Bears in première ging in Venetië werd 
hij ook effectief gearresteerd. Een baanbrekende,  
fascinerende film van een moedig man die 
momenteel nog steeds in de gevangenis zit. 

2022, duur: 1:07, 
Iran, regie: Jafar Panahi, 
met: Jafar Panahi, Mina 
Kavani, Vahid Mobasheri, 
e.a. dialogen: Perzisch

Vertoning: 28/2 (20u)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. 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

Vertoning: 
12/2 (16u30)

No Bears Echo
Mini-Zlatan 
& Oom Bestie

Onze Natuur, 
De FilmThe Chapel

Vrolijke vakantie 
en andere verhalen

De 23 -jar ige pianiste Jennifer wordt 
geselecteerd voor de wereldberoemde 
Koningin El is ab ethwe ds tr i jd.  T i jde ns 
de wedstrijd leven de f inalisten in de 
‘M uzi e k k a p e l’,  a f g e zo n d e rd v a n d e 
buitenwereld. Door het sociale isolement en 
de immense druk van de competitie, dreigt 
Jennifer de pedalen volledig kwijt te raken.

Een duistere thriller van Vlaams regisseur 
Dominique Deruddere die toont hoe littekens uit 
het verleden kunnen inspireren om vol overgave 
een ambitie na te jagen of net verlammend kunnen 
werken. Tegelijk is de film een pleidooi voor de 
helende kracht van muziek.
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lang wachten is er nu eindelijk een vervolgfilm, die 
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Regisseur Sophie Hyde zet publiekslieveling Emma Thompson 
tegenover opkomend talent, Daryl McCormack. Een film met 
een open en positieve blik op seksualiteit en vrouwelijk genot, 
gebracht met menselijkheid en humor 
zonder de subtiliteit van het drama te 
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Regisseur Sophie Hyde zet publiekslieveling Emma Thompson 
tegenover opkomend talent, Daryl McCormack. Een film met 
een open en positieve blik op seksualiteit en vrouwelijk genot, 
gebracht met menselijkheid en 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

Vertoning:  
14/2 (20u)



 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

w w w.nieuwstedelijk.be
w w w.denieuwezaal.be

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Babylon
Ondanks de drooglegging is Hollywood in de roaring twenties een stad vol overdaad en ambitie. 
De opkomst van de gesproken film maakt sommige sterren groter dan ooit, terwijl andere in de 
vergetelheid raken. Iedereen zoekt zijn weg in een wereld vol ploppende champagneflessen, illegale 
nachtclubs en opzwepende muziek.

Na La La Land, werd deze nieuwe film van Damien Chazelle een van de meest 
geanticipeerde ooit. De pittige trailer en de imposante cast (Brad Pitt, Margot 
Robbie, Toby Maguire!) dragen alleen maar bij aan die verwachtingen. Maar 
Chazelle is de geknipte man om deze bedwelmende mix van muziek, dans en 
ambitieuze personages tot een explosieve cocktail te shaken. Bottoms up!

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

Vertoning: 21/2 (20u)

Living

Londen, 1953. Mr. Williams is een gereserveerde 
kantoorklerk die zijn leven volgens een 
nauwgezette routine leidt. Hij rouwt om zijn 
overleden echtgenote, maar houdt zijn emoties 
en eenzaamheid strikt voor zichzelf en heeft 
geen contact meer met zijn zoon. Wanneer hij 
te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden 
te leven heeft, herontdekt hij onverwacht zijn 
levenslust. 

Een film die ondanks zijn melancholie en 
thematiek verrassend opbeurend is en de 
schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy 
is subliem in zijn vertolking en zorgt ervoor dat 
je de cinemazaal uitwandelt met de rotsvaste 
overtuiging het beste te maken van je leven.

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

Vertoning: 
5/2 (16u30)

The Fabelmans

In 1953 nemen zijn ouders Sammy Fabelman 
voor het eerst mee naar de film. Hij wordt op 
slag verliefd. Gewapend met een camera maakt 
Sammy thuis zelf films, tot grote vreugde van zijn 
moeder. Zijn vader daarentegen ziet het meer als 
een hobby. Naarmate hij opgroeit, sijpelen de 
spanningen binnen het gezin meer en meer door 
in zijn creaties.

Hollywoodlegende Steven Spielberg brengt met 
The Fabelmans een fictief, maar diep persoonlijk 
portret over zijn eigen jeugd. Een ode aan de 
magie van films. Met een Golden Globe voor 
Beste Drama en Beste Regisseur op de teller, 
belooft dat alvast voor de Oscars. 

2023, duur: 2:30, VS, 
regie: Steven Spielberg, 
met: Michelle Williams, 
Paul Dano, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/2 
(16u30) met inleiding door 
ZED-Vedette Caro Raedts

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

Een delicate f ilm over vriendschap en 
verantwoordelijkheid, met een ijzersterke jonge 
cast. Naast uitverkochte zalen doet Close ook een 
zegetour langs filmfestivals wereldwijd én is het dit 
jaar de Belgische inzending voor de Oscars.  

2022, duur: 1:45, België, regie: Lukas Dhont, 
met: Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, e.a. 
dialogen: Frans, 
Nederlands 

Vertoning:  20/2 (20u)

Close 
The Banshees 
of Inisherin De acht bergen

De zachte Pádraic is al jaren beste maatjes 
met de wat norse Colm. Tot Colm van de 
ene op de andere dag weigert nog met hem 
te praten. Pádraic begrijpt niets van deze 
drastische beslissing. Ook op de rest van de 
hechte gemeenschap heeft deze actie een 
enorme impact.
 
Een briljant verhaal over vriendschap, ambitie 
en eenzaamheid dat Colin Farrel en Brendan 
Gleeson, die 15 jaar geleden al samen schitterden 
in In Bruges, eindelijk herenigt. In een prachtig Iers 
decor, weet McDonagh een meesterlijk evenwicht 
te vinden tussen pikzwarte komedie en tragedie. 

2022, duur: 1:54, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: 
Martin McDonagh, 
met: Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 6/2 (20u), 
27/2 (20u) met inleiding 
door  Karel Deburchgrave

Elke zomer gaat Pietro met zijn familie op 
vakantie naar de bergen. Hij leert er de lokale 
jongen Bruno kennen. Wanneer ze ouder 
worden, verliezen ze elkaar uit het oog. Bruno 
blijft in de bergen, terwijl Pietro de wereld 
rondzwerft. Na vijftien jaar vinden de twee 
elkaar terug, deze keer als volwassen mannen, 
elk met hun eigen bagage. 

Een erg geliefde bestseller verfilmen houdt altijd 
risico in, maar Felix Van Groeningen en Charlotte 
Vandermeersch slaagden glorieus in hun opzet 
en wonnen er in Cannes zelfs de Juryprijs voor. 
Een prachtig eerbetoon aan echte vriendschap, 
tegen het decor van de majestueuze Alpen.

2022, duur: 2:12, 
Italië, regie: Felix Van 
Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch, 
met: Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, e.a. 
dialogen: Italiaans 

Vertoning:  
7/2 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Tip! Koop je ticket op voorhand online, 
zo ben je zeker van je plekje: 

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema
Zondag 5 februari
14u30 Mini-Zlatan & Oom Bestie
16u30 Living

Maandag 6 februari 
20u The Banshees of Inisherin 

Dinsdag 7 februari
20u De acht bergen 

Zondag 12 februari
16u30 Onze Natuur, De Film 

Maandag 13 februari

20u Echo  

Dinsdag 14 februari
20u Good Luck to You, Leo Grande 

Zondag 19 februari
20u00  The Chapel 

Maandag 20 februari
20u Close

Dinsdag 21 februari
20u Babylon

Zondag 26 februari
14u30 Vrolijke vakantie en andere verhalen
16u30 The Fabelmans  

Maandag 27 februari

20u The Banshees of Inisherin   

Dinsdag 28 februari
20u No Bears

Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De filmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de film gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Locatie

1. Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt 

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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