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Een verrassende openluchtfilm op een bijzondere locatie,
dat is Zomerfilms. Van 13 juli tem 13 augustus kan je twee
keer per week terecht voor een onuitgegeven ontdekking
of een bijzondere avant-première. Op zaterdag gaat de film
steeds door in Velodroom, op woensdag telkens op een
wisselende locatie. De voorstelling begint van zodra
het donker genoeg is en de toegang is gratis!

De Zomerfilms
zijn gratis
toegankelijk.
De locatie
opent telkens
een uur voor
de start van
de film.

Je eigen
drank en snacks
meenemen mag.

Wil je
comfortabel zitten?
Dan neem je best zelf een
kampeerstoeltje,
kussen of
dekentje mee!

c f ZOMERFILMS

www.zomerﬁlms.be

Boiling Point
Woensdag 13 juli • 22u15 • Van Dalepark
Londen, een van de drukste avonden van het jaar. De charismatische
chef-kok Andy Jones werkt op het scherp van de snee en probeert
het hoofd te bieden aan allerlei uitdagingen. Gefilmd in één doorlopend shot is Boiling Point een filmisch bravourestuk dat de kijker van begin tot einde meesleept. Een spannende en wervelende
onderdompeling in een fascinerende, hectische wereld.
Regie: Philip Barantini, met: Stephen Graham, Vinette Robinson,
Alice Feetham, e.a. VK, 2022, duur: 1u23, Dialogen: Engels,
Ondertiteling: Nederlands

Marcel the Shell
with Shoes on
Zaterdag 16 juli • 22u15 •
Velodroom
Marcel is een kleine zeeschelp die enkel nog zijn oma Connie heeft. De rest
van de gemeenschap is op mysterieuze
wijze verdwenen. Documentairemaker
Dean trekt zich het lot van Marcel aan
en bombardeert hem tot het onderwerp
van zijn nieuwe documentaire. Een
prachtige, vindingrijke en ontroerende animatiefilm rond Marcel die
tien jaar geleden voor het eerst alle
harten won op Youtube.
Regie: Dean Fleischer-Camp, met:
Jenny Slate, Dean Fleischer-Camp, Isabella
Rossellini, e.a. VS, 2021, duur: 1u29
Dialogen: Engels

Caro Diario
Woensdag 20 juli • 22u
Grasterrein OCMW
Italië. Een rusteloze veertiger licht drie
hoofdstukken uit zijn dagboek toe. In
een eerste deel toert hij op zijn Vespa
doorheen Rome en zijn buitenwijken,
in deel twee bezoekt hij een vriend die
teruggetrokken woont op een eiland,
in het laatste deel worstelt hij met een
mysterieuze ziekte. Een nieuwe uitgave
van deze frisse en lichte komedie uit
1993 die met een ironische blik én de
nodige humoristische zelfreflectie kijkt
naar de samenleving .
Regie: Nanni Moretti, met: Nanni
Moretti, Giovanna Bozzolo, Renato
Carpentieri, e.a. Italië, 1993,
duur: 1u36, Dialogen: Italiaans,
Ondertiteling: Nederlands

De niet-al-te-serieuze
ﬁlmquiz
Zaterdag 23 juli • 22u • Velodroom
De vrolijke niet-al-te-serieuze filmquiz blijft mijlenver van
een klassieke quiz vol weetjes over filmtitels, namen van acteurs,
data of oscarnominaties. Sterker nog: zelfs wie amper iets kent
van film, kan meedoen! Je moet je niet op voorhand inschrijven
met een groepje. We verdelen het publiek ter plaatse in twee
grote groepen die tegen elkaar spelen. Een gezellige avond
boordevol bijzondere filmfragmenten en vooral veel plezier.

Incroyable mais vrai
Woensdag 27 juli • 22u • Grasmushof Park
Alain en Marie hebben een bijzonder huis gekocht: in de
kelder is er een mysterieus gat dat naar de slaapkamer op de
bovenverdieping leidt. Behalve deze onverklaarbare kronkel
heeft het gat nog andere wonderlijke krachten, waar vooral
Marie volledig van in de ban raakt. Een doldwaze komedie,
waarbij - typerend voor Quentin Dupieux - een absurde premisse uitmondt in een speelse, knotsgekke film.
Regie: Quentin Dupieux, met: Roxane Arnal, Grégoire
Bonnet, Alain Chabat, e.a. Frankrijk, 2022, duur: 1u14,
Dialogen: Frans, Ondertiteling: Nederlands

Summertime Shorts
Zaterdag 30 juli • 22u • Velodroom
De zomer: voor de één betekent het zon, zee en strand, voor de ander kamperen in het bos. Het is een tijd van oude
vrienden en nieuwe liefdes, van lange luie dagen en kristalheldere nachten maar ook van lawaaierige kinderen,
insectenbeten en zonnesteken. Vijf zomerse kortfilms die je zullen doen lachen, ontroeren en verrassen.
Regie: Verschillende regisseurs, met: Geert Van Rampelberg, Wim Willaert, Lou Lampros e.a. België, Frankrijk,
Noorwegen, 2022, duur: 1u35, Dialogen: Nederlands, Noors, Frans,
Ondertiteling: Nederlands
Met inleiding door de Coördinator van Kortfilmfestival Leuven,
Vincent Langouche.

Set!
Woensdag 3 augustus • 22u • Abdij van Vlierbeek
Competitief tafeldekken. Het klinkt als een absurd idee, maar het
bestaat wel degelijk. In Californië is er zelfs een wedstrijd die geldt
als ‘de Olympische Spelen van het tafeldekken’. Ontdek in deze
verrassend meeslepende documentaire enkele kleurrijke
personages die alles op alles zetten om hun passie te perfectioneren in een bijzondere wereld vol competitiviteit, drama,
gedrevenheid en humor.
Regie: Scott Gawlik, VS, 2021, duur: 1u55, Dialogen: Engels,
Ondertiteling: Nederlands
Set! word je voorgeschoteld door het documentaire filmfestival DOCVILLE.

Rumba la vie
Zaterdag 6 augustus • 22u •
Velodroom
Tony heeft al twintig jaar geen contact
meer met zijn dochter die hij in de steek liet
toen hij wegging bij zijn vrouw. Wakker geschud door een hartaanval, vindt hij de nodige moed om zijn verleden onder ogen te
zien. Hij ontdekt dat ze danslessen geeft in
Parijs en schrijft zich in, zonder te verklappen wie hij is. Een vrolijke en aanstekelijke film over zoeken naar verbinding en
de kracht van samen dansen.
Regie: Franck Dubosc, met: Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga, e.a. Frankrijk,
2021, duur: 1u43, Dialogen: Frans,
Ondertiteling: Nederlands
Om 20u host Leuven Salsa een
swingende gratis dansworkshop
voor beginners.

Fragile
Woensdag 10 augustus • 21u30 • Woonzorgcentrum Booghuys
Az is een echte romanticus die in een oesterkwekerij werkt. Hij doet
zijn vriendin dan ook op gepaste wijze een aanzoek met een ring
in een oester. Wanneer ze zijn aanzoek niet aanvaardt, is zijn hart
gebroken. Gelukkig is Az omringd met goede vrienden die ervoor
zorgen dat hij zijn hoofd niet laat hangen. Deze gevoelige, romantische komedie is een echte zomerse film vol oesters, zon, dans en
liefde.
Regie: Emma Benestan, met: Yasin Houicha, Oulaya Amamra,
Raphaël Quenard, e.a. Frankrijk , 2021, duur: 1u39, Dialogen:
Frans, Arabisch, Ondertiteling: Nederlands

Hitsville, The Making of Motown
Zaterdag 13 augustus • 21u30 • Velodroom
Oprichter Berry Gordy blikt samen met Smokey
Robinson terug op de bijzondere beginperiode van het legendarische platenlabel Motown
Records. In woelige tijden werd het label een
broedplaats voor legendarische nummers en
iconische artiesten. Aangevuld met interviews
en onweerstaanbare archiefbeelden brengt
deze begeesterende muziekdocumentaire de spannende en invloedrijke begindagen van Motown tot leven.
Regie: Ben Turner, Gabe Turner, VS,
2019, duur: 1u52, Dialogen: Engels,
Ondertiteling: Nederlands
Voorafgegaan door een party ‘60 jaar
Motown’, georganiseerd door Leuven
Northern Soul, het collectief
dat legendarische feestjes
organiseert met een strikt
sixties sausje.

Boiling Point

Woensdag 13 juli • 22u15 • Van Dalepark
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Locaties
1. Velodroom
Brusselsestraat 69, Leuven
2. Van Dalepark
Naamsestraat 80-82, Leuven
3. Grasterrein OCMW
Frederik Lintsstraat 35-37, Leuven
4. Grasmushof Park
Grasmushof 6, Leuven
5. Abdij van Vlierbeek
Westerpoort, Abdij Vlierbeek 13, Kessel-Lo
6. Woonzorgcentrum Booghuys
Ingang: Andreas Vesaliusstraat 8-10, Leuven

Summertime Shorts

Zaterdag 30 juli • 22u • Velodroom

Set!

Woensdag 3 augustus • 22u
• Abdij van Vlierbeek

Rumba la vie

Zaterdag 6 augustus • 22u • Velodroom

Fragile

Woensdag 10 augustus • 21u30
• Woonzorgcentrum Booghuys
(Ingang: Andreas Vesaliusstraat 8-10)

Hitsville,
The Making of Motown

Zaterdag 13 augustus • 21u30 • Velodroom

V.U.: FONK VZW, A. VESALIUSSTRAAT 9C, 3000 LEUVEN | NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN.

Woensdag 27 juli • 22u • Grasmushof Park

