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The Beguiled

La Mort de Louis XIV

Your Name

Regie: Sofia Coppola
Met: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell
Verenigde Staten | 2017 | 1 uur en 34 minuten

Regie: Albert Serra
Met: Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc Susini
Frankrijk | 2016 | 1 uur en 58 minuten

Regie: Makoto Shinkai
Met de stemmen van: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi
Japan | 2016 | 1 uur en 46 minuten

Een meisjeskostschool in West Virginia tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog: op de achtergrond
klinken de kanonnen en zowel de slaven als de
meeste leerlingen zijn gevlucht. Maar een klein
groepje is samen met hun directrice en een
docente achtergebleven. Door halsstarrig vast te
houden aan de routine van hun vooroorlogse leven
proberen ze net te doen alsof de buitenwereld niet
bestaat. Tot een van de meisjes een gewonde
soldaat van de Noordelijke Staten mee naar huis
brengt. Korporaal John McBurney (Colin Farrell)
verstoort het evenwicht en rakelt hormonen op. Is
hij een gast of een gevaar? The Beguiled is tegelijkertijd een oogstrelend sprookje en een beklemmende nachtmerrie.

In zijn verduisterde paleisvertrekken, door kaarsen
belicht in schitterend Rembrandtesk palet, is het
tijdens de laatste dagen van Lodewijk de Veertiende een komen en gaan van vertrouwelingen
en artsen. Zijn vrouw Madame de Maintenon, zijn
achterkleinzoon Lodewijk de Vijftiende en zijn lijfarts
dokter Fagon vrezen zijn dood. Ze proberen dit voor
het volk te verbergen om de toekomst van het
Franse koninkrijk te waarborgen. De mythische
status van de Zonnekoning en diens fysieke
lijdensweg komen samen in de memorabele vertolking door Jean-Pierre Léaud (400 Coups).

Adembenemend geanimeerd: van hyperrealistische
stadsgezichten en de meest spectaculaire astrale
magie en natuurrampen tot hallucinerende beelden
in krijtpastel. Your Name vertelt het verhaal van
dorpsmeisje Mitsuha en stadsjongen Taki, wiens
levens na een meteorietenregen drastisch veranderen. Vanaf dan worden ze regelmatig wakker in
elkaars lichaam. Als ze ook nog een manier vinden
om berichten uit te wisselen, leren ze elkaar steeds
beter kennen. Maar dan verschijnt er een gigantische meteoriet aan de hemel en neemt de spanning toe. Ze willen elkaar ontmoeten. Maar of hun
connectie daar sterk genoeg voor is en of zij dat
zullen overleven? Op donderdag 2 november geeft
Jos van der Burg van De Filmkrant een inleiding op
de film. Inclusief voorfilm Through You.

t/m wo 8 nov

t/m di 7 nov

do 2, za 4 & zo 5 nov

3 nov
+ inleiding!
5 nov
+ ontbijt

slechts 1
vertoning!

Louise en Hiver

Loving Vincent

Menino - The Boy and the World

Regie: Jean-François Laguionie
Met (de stemmen van): Dominique Frot, Antony Hickling
Frankrijk | 2016 | 1 uur en 15 minuten

Regie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Met de stemmen van: Saoirse Ronan, Helen McCrory
Verenigd Koninkrijk | 2017 | 1 uur en 35 minuten

Regie: Alê Abreu
Met de stemmen van: Vinicius Garcia, Marco Aurélio Campos
Brazilië | 2013 | 1 uur en 20 minuten

In prachtige aquarelkleuren schetst de Franse film
Louise en Hiver het beeld van een wijze vrouw die
terugkijkt op haar leven terwijl ze een winter in een
zelfgebouwd hutje op een verlaten strand doorbrengt. Ze ziet dat er overal leven is om haar heen
en ontmoet onverwacht gezelschap. Ze ontdekt
vergeten herinneringen en hervindt haar veerkracht. Gemaakt door de legendarische nestor van
de Franse animatiefilm, Jean-François Laguionie.
Pareltje. Inclusief voorfilm A Single Life van Job,
Joris & Marieke.

Loving Vincent is de eerste compleet geschilderde
speelfilm ter wereld. In 65.000 frames, met de
hand geschilderd door meer dan 125 kunstenaars.
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden,
pleegt hij zelfmoord. Armand Roulin, de zoon van
Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar
het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen…
Inclusief voorfilm: Oscarinzending Bullet Time.

De vrolijke jongen Cuca neemt je mee op een reis
door een wonderschone geanimeerde wereld,
geïnspireerd op Brazilië. Hij groeit gelukkig op in
de weelderige natuur. Maar op een dag vertrekt
zijn vader naar de stad om daar werk te zoeken.
Het verlangen om zijn vader weer te zien is zo
intens, dat hij naar hem op zoek gaat. Hij trekt door
fantastische landschappen en vreemde steden. Hij
ontmoet machines als olifanten en reist mee met
schepen als vogels. Het is een magische, unieke
en originele wereld. Betoverend door haar verbeeldingskracht en kleurenrijkdom, ondersteund door
de prachtige, swingende muziek. Genomineerd
voor een Oscar voor Beste Animatiefilm.
Inclusief voorfilm: Big Buck Bunny.

vr 3 t/m wo 15 nov

vr 3, za 4 & zo 5 nov

Op 3 november geeft een medewerker van Het
Noordbrabants Museum een introductie op de film.
In dat museum is momenteel ‘Loving Vincent: de
tentoonstelling’ te zien. Een tentoonstelling gewijd
aan de totstandkoming van de film.
Op zondag 5 november zie je de film inclusief Frans
ontbijt. Ga naar de website voor meer info.

zo 5 nov | 13.30 uur

i.s.m.
AUTIKUNDE
& AUTIBLIK

Life, Animated

Themamiddag Autisme

Regie: Roger Ross Williams
Met: Owen Suskind, Jonathan Freeman, Gilbert Gottfried
Verenigde Staten | 2016 | 1 uur en 29 minuten

In samenwerking met Autikunde en Autiblik
organiseren we op zondag 5 november een
speciale middag rondom autisme aan de hand van
de film Life, Animated. Ralf Jacobs van Autikunde
en Ramon Roks van Autiblik werken beiden als
zelfstandig ondernemer in de zorg voor mensen
met een autismespectrumstoornis en hun directe
leefomgeving. Ralf en Ramon verzorgen deze
middag op een levendige en interactieve manier
een introductie voorafgaande aan de indrukwekkende film. Ze doen dat door verbinding te leggen
tussen hun dagelijkse beroepspraktijk en de inhoud
van de film. Het publiek wordt door deze presentatie
aangespoord om met andere ogen naar de inhoud
van de film te kijken.

Masterclass Animatiefilm
door Maarten van Gageldonk

Life, Animated is een coming-of-age verhaal dat
wordt vormgegeven door de mix van scènes uit
Disneyfilms en nagetekende gebeurtenissen uit het
leven van Owen Suskind. Op driejarige leeftijd stopt
de energieke babbelaar Owen plots met praten.
Autisme doet hem wegglijden in een donkere,
afgesloten wereld. De volgende vier jaar reageert
Owen maar op één ding: Disney-films. Wanneer zijn
vader op een dag de pop van Iago, de papegaai
uit Aladdin pakt en in die rol tegen Owen begint
te praten, antwoordt Owen hem plots met een
zinnetje uit de film. Een keerpunt voor Owen en zijn
familie. Owen en de wereld rondom hem leren elkaar
begrijpen.
Na afloop is er gelegenheid om met Ramon en
Ralf na te praten over de ervaringen van een
hopelijk inspirerende middag.

Van Loony Tunes tot de dagelijkse reclame op tv,
animatiefilm werd lang gezien als een inferieure
cultuuruiting, vooral geschikt voor kinderen en
commerciële doeleinden. Hoewel dit vooroordeel
nog steeds bestaat, zien we in de afgelopen
jaren steeds meer aandacht voor animatiefilm als
volwassen kunstvorm die zich kan meten met de
traditionele live actionfilm. In deze masterclass
bespreekt Maarten van Gageldonk aan de hand
van fragmenten verschillende animatietechnieken
die tegenwoordig toegepast worden in artistieke
animatie. Maarten is als programmeur verbonden
aan het prestigieuze KLIK Amsterdam Animation
Festival. Aan het eind van de masterclass wordt
de korte film Polska Warrior (Camiel Schouwenaar,
2017) vertoond die onlangs het Gouden Kalf won
voor de beste kortfilm op het Nederlands Filmfestival.

zo 5 nov | 15.30 uur

zo 5 nov | 14.00 uur

Victoria & Abdul

Wind River

Aquarius

Regie: Stephen Frears
Met: Judi Dench, Ali Fazal, Michael Gambon
Verenigde Staten | 2017 | 1 uur en 52 minuten

Regie: Taylor Sheridan
Met: Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille
Canada, VS | 2017 | 1 uur en 51 minuten

Regie: Kleber Mendonça Filho
Met: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos
Brazilië | 2016 | 2 uur en 25 minuten

Het is 1887 en koningin Victoria viert haar gouden
jubileum. Ook Abdul Karim, een jonge ambtenaar
uit India, is naar Groot-Brittannië gestuurd om te
helpen bij de feestelijkheden en zo zijn straatarme
land te vertegenwoordigen. Ondanks dat Abdul
strikte instructies heeft gekregen geen oogcontact te maken met zijn vorstin, kijkt hij haar aan
en glimlacht: het begin van een buitengewone
vriendschap. Regisseur Stephen Frears regisseerde
eerder o.a. The Queen, Philomena en Florence
Foster Jenkins.
LET OP: Deze film is op zaterdag 4 november te zien
in de Kleine Filmzaal. Deze heeft een beperkt aantal
stoelen. Houd daar rekening mee.

Wind River vormt na het eerder verschenen
Sicario en Hell or High Water het slotstuk van het
zogenoemde “American Frontier”-drieluik van
scenarioschrijver/regisseur Taylor Sheridan. Wind
River speelt zich af in het gelijknamige indianenreservaat in de staat Wyoming. Daar komt de stadse
FBI-agente Jane de dood van een jong meisje
onderzoeken. Ze roept de hulp in van de lokale en
doorgewinterde wildzoeker Cory. Samen ontdekken
ze welk drama zich heeft afgespeeld. Sheridan legt
knap de focus op de psychologie van de hoofdpersonen, hun strijd tegen het verleden en de strijd
tegen de elementen. En dan zijn er nog de prachtige,
imposante beelden van de barre natuur waarin de
verjaagde Indianen moeten zien te overleven.

De 65-jarige weduwe Clara woont al heel lang in
het prachtige appartementencomplex ‘Aquarius’
aan het strand van Recife. Hier heeft ze veel
meegemaakt: ze heeft er met haar inmiddels
overleden man gewoond, ze heeft er haar kinderen
opgevoed en ze heeft er borstkanker overwonnen.
Dan wordt ze benaderd door een vastgoedbedrijf
dat haar appartement wil kopen, het laatste van
het complex. Clara slaat het bod af, maar het bedrijf
heeft zijn zinnen op het huis gezet en schroomt
niet allerlei vuile trucs te gebruiken. De Braziliaanse
regisseur Kleber Mendonça Filho toont niet alleen
misstanden in de Braziliaanse samenleving, maar
schildert vooral een prachtig portret van een even
kwetsbare als sterke vrouw.

vr 3 t/m di 28 nov

vr 10 t/m di 21 nov

vr 10 t/m wo 22 nov

FAMILIE
FILM

FAMILIE
FILM

5 euro
entree voor
iedereen

Walk With Me

A Journey into Mindfulness
Regie: Marc Francis & Max Pugh
Verteld door: Benedict Cumberbatch
Verenigd Koninkrijk | 2017 | 1 uur en 34 minuten

Walk With Me is een prachtig vormgegeven,
meditatieve film over de wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh. Hij woont
samen met andere zen boeddhistische monniken
en nonnen in Plum Village, een gemeenschap in
Zuid-Frankrijk. Zij hebben hun aardse bezittingen
opgegeven en hun leven gewijd aan de kunst van
mindfulness.
Voor deze ﬁlm kunnen geen tickets gereserveerd
worden. Koop ze online of tijdens openingsuren
aan de kassa van het Filmhuis of de Uitbalie bij
de Schouwburg.

zo 12 nov | 14.00 uur & zo 26 nov | 11.30 uur

Johan en de Verenkoning

Het Paard van Sinterklaas

Regie: Esben Toft Jacobsen
Met de stemmen van: Noaquin Mandias, Alexander de Bruijn
Zweden | 2014 | 1 uur en 18 minuten

Regie: Misha Kamp
Met: Ebbie Tam, Anneke Blok, Sinterklaas
Nederland | 2005 | 1 uur en 30 minuten

Johan woont met zijn papa op een groot schip,
ver weg van de bewoonde wereld. Zolang hij zich
kan herinneren, wonen ze daar. Toen Johan 3 jaar
oud was, verdween zijn mama. Johan denkt dat
de Verenkoning haar heeft meegenomen. Hij mist
zijn mama, maar is ervan overtuigd dat de flessenpost die hij regelmatig in zee werpt, haar bereikt.
Johan verveelt zich geen moment op het schip. Je
kunt er vissen en duiken en er valt altijd wel iets te
repareren. Op een dag is Johan alleen aan boord en
vangt een verward bericht op over de Verenkoning.
Voor Johan is dat het begin van een machtig mooi
avontuur. Het avontuur van een kind dat één grote
wens heeft: zijn mama vinden. Inclusief voorfilm:
Agent 327.

Waarschijnlijk weer overal te zien rond deze tijd,
maar nergens is de ervaring beter en leuker dan
in de bioscoop. Dus kom deze kinderklassieker
opnieuw ervaren op het grote doek! Het Paard van
Sinterklaas vertelt het spannende en hartverwarmende verhaal van Winky Wong die niets liever
wil dan een paard om haar gezelschap te houden.
Maar hoe komt ze aan een paard? Van haar ouders
krijgt ze er zeker geen. Dan hoort Winky op school
over de komst van Sinterklaas, een hele lieve man
die iedereen kadootjes geeft. Winky krijgt een
ontzettend goed idee. Ze vraagt gewoon een paard
aan Sinterklaas. Heel simpel eigenlijk. Dan komt
alles vanzelf goed. Of toch niet?

zo 5 t/m zo 26 nov

zo 19 nov t/m zo 3 dec

slechts 1
vertoning!

slechts 3
vertoningen!

Goodfellas

Loveless

Knife in the Clear Water

Regie: Martin Scorsese
Met: Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta
Verenigde Staten I 1990 | 2 uur en 24 minuten

Regie: Andrey Zvyagintsev
Met: Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov
Rusland | 2017 | 2 uur en 7 minuten

Regie: Xuebo Wang
Met: Chenghua Li, Shengcang Yang
China | 2016 | 1 uur en 33 minuten

Scorsese schetst de aantrekkingskracht van een
criminele lifestyle op een Iers-Italiaans jongetje in
de New Yorkse volksbuurt East Brooklyn. Henry Hill
(Ray Liotta) werkt zich tussen 1955 en 1980 op van
manusje-van-alles tot maffiabaas, die uiteindelijk
wegglijdt in coke-bestoven grootheidswaan. Jimmy
Conway (De Niro) waakt over hem, maar kan Hills
neergang niet voorkomen. Goodfellas is gebaseerd
op Nicholas Pileggi’s bestseller ‘Wiseguy’, Henry
Hills biografie. Net als in Mean Streets (1973) en Taxi
Driver (1976) oogt Scorseses milieuschets bijna
documentair. De maffia wordt niet verheerlijkt; de
‘goodfellas’ beoefenen hun vak als hobby en leven
zich uit. Zes Oscarnominaties waarvan één verzilverd, winnaar van de Zilveren Leeuw in Venetië.

Loveless is het nieuwste meesterwerk van de
Rus Andrey Zvyagintsev (Leviathan, The Return).
Nadruk op meesterwerk. Wij durven zonder blikken
of blozen hier te stellen dat je met Loveless één van
de beste films van 2017 gaat zien. Aanjager van
de gebeurtenissen in de film is Alyosha, de twaalfjarige zoon van Boris en Zhenya, maar we zien
Alyosha nauwelijks. Hij raakt al snel vermist. Boris
en Zhenya zijn echter niet heel erg onder de indruk.
Ze maken onafgebroken ruzie en proberen zo snel
mogelijk van elkaar af te komen. Dus nu nog even
datgene terugvinden wat hen bindt (geen haast),
zodat ook die connectie verbroken kan worden en
ze verder kunnen met een nieuw leven. Dan gaan
ze het helemaal anders doen. Dan wordt alles beter.

Een prachtige, minimalistische film die zich afspeelt
bij de Hui-Chinezen, een bevolkingsgroep in China.
Het verhaal is simpel: aan het begin van de film
wordt een vrouw begraven. Haar man en de zoon
met zijn vrouw en kinderen blijven achter. De zoon
wil graag de stier opofferen voor een ceremonie ter
ere van zijn moeder. De vader heeft daar zichtbaar
moeite mee, maar respecteert de wens van zijn
zoon… De film is van een adembenemende schoonheid. De beelden lijken wel schilderijen. De belichting doet denken aan grote schilders als Rembrandt
en Vermeer. Elke shot is uitgekiend. De zorgvuldige
composities refereren aan grote Russische meesters als Andrey Tarkovski en Andrey Zvagintsev
(Loveless, zie kolom hiernaast).

za 11 nov | 20.25 uur

do 16 t/m wo 29 nov

do 16, vr 17 & di 21 nov

slechts 3
vertoningen!

DOCUpodium:

Manifesto

Maudie

Regie: Julian Rosefeldt
Met: Cate Blanchett (in 13 rollen)
Duitsland/Australië | 2017 | 1 uur en 35 minuten

Regie: Aisling Walsh
Met: Sally Hawkins, Ethan Hawke
Ierland, Canada | 2016 | 1 uur en 55 minuten

Cate Blanchett schittert in deze experimentele,
maar toch ook wel geestige film. In een dozijn
verschillende verhalen brengt zij in 13 wisselende
gedaanten fragmenten uit beroemde negentiende
en twintigste-eeuwse manifesten tot leven. Julian
Rosefeldts putte voor Manifesto uit de statements
van meer dan vijftig kunstenaars en andere
denkers. De film, afgeleid van zijn gelijknamige
multiscreen-filminstallatie, is een tour de force
waarin leidende denkbeelden over kunst en maatschappij handzaam worden vervat in twaalf delen.
De veelzijdige Blanchett is in topvorm. De film is een
feest van ideeën en concepten die samen onze
cultuur vormen.

Maud lijdt aan reumatoïde artritis. Ondanks deze
ziekte kiest zij vanuit een aan naïviteit grenzende vastberadenheid voor onafhankelijkheid.
Zij reageert op een advertentie waarin de visser
Everett Lewis een huishoudelijke hulp zoekt voor
zijn armoedige huisje van 4x4 meter. De film
is gebaseerd op het ware levensverhaal van
“Folk-artist” Maud Lewis en haar huwelijk met
Everret Lewis. Wij worden deelgenoot van haar
levensenergie en succes als kunstenares, ondanks
haar pijn en hun armoede. De film is een ode aan
een sterke vrouw, gefilmd in het prachtige Canadese landschap. Haar unieke persoonlijkheid wordt
in de film sterk neergezet door Sally Hawkins. Een
Oscar-waardige vertolking.

Met de vraag van een interviewer: ”Waarom zijn
de negers zo ontevreden …” krijgen wij naast
het antwoord van James Baldwin een visueel
antwoord van een aaneenschakeling van historische beelden. Demonstrerende kleurlingen in de
VS, grimmige politiemensen. Blank versus gekleurd
America in de jaren 50 en 60. De uitlating van
een christelijk blanke vrouw (±60jr) ”God vergeeft
moord, Hij vergeeft ontucht, Hij vervloekt iedereen
die zich onder zwarten mengt …”!, geeft aan
waarom kleurlingen ontevreden zijn. Deze film geeft
op indringende wijze een beeld hoe de emancipatie
beweging van zwart én blank Amerika traag voortschrijdt en hoe kleine vorderingen gemaakt worden.

vr 17 t/m wo 29 nov

do 23 nov t/m wo 6 dec

vr 24, zo 26 & di 28 nov

I Am Not Your Negro
Regie: Michael Showalter
Met: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
Verenigde Staten | 2017 | 1 uur en 59 minuten

Volg ons op Facebook
Twitter en Instagram
Wist je dat:

Dunkirk

Patti Cake$

Regie: Christopher Nolan
Met: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy
VS, Engeland | 2017 | 1 uur en 45 minuten

Regie: Geremy Jasper
Met: Danielle Macdonald, Siddharth Dhananjay,
Bridget Everett
Verenigde Staten | 2016 | 1 uur en 48 minuten

tickets online bestellen via onze website heel
gemakkelijk is? Je hoeft alleen maar je e-mailadres
in te vullen (en te betalen natuurlijk). Je bent dan
verzekerd van een plaats in de zaal, staat niet in de
rij en je voorkomt teleurstelling als een filmvertoning
uitverkoopt. Ga naar www.dedomijnen.nl en koop
daar je tickets!

De Brit Christopher Nolan bouwt inmiddels al heel
wat jaren aan een imposant oeuvre dat bestaat
uit films die cinematografische grootsheid weten
te combineren met een verfijnd ‘character-driven’
plot. Dunkirk is geen uitzondering op dat oeuvre.
Nolan verbluft ook nu weer met weidse shots en
groots opgezette scènes, maar verliest nergens
zijn personages uit het oog. Hij speelt in Dunkirk
ingenieus met de relativiteit van tijd. Drie verhaallijnen die zich tijdens de massale evacuatie van
honderdduizenden geallieerde troepen in 1940 bij
Duinkerken afspelen, worden ondanks hun verschil
in tijdspanne makkelijk met elkaar verweven zonder
dat je als kijker het spoor bijster raakt. Het resultaat
is het betere puntje-van-je-stoel werk en Nolan in
optima forma.

De 23-jarige Patricia Dombrowski, ook wel bekend
als Patti Cake$ of Killa P, woont in een vervallen
stadje in New Jersey. Ze droomt van een carrière
als succesvolle rapper, maar ze is gewoontjes
en wordt door de rappers op straat uitgelachen.
Thuis zit ze vast tussen haar liefhebbende, invalide
oma en haar verbitterde moeder. Daarom werkt ze
keihard om extra geld te verdienen en grijpt ze elke
kans aan om haar muziek naar buiten te brengen.
Patti Cake$ is het speelfilmdebuut van Geremy
Jasper. De film werd geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateurs van het Cannes Filmfestival
en genomineerd voor de Grand Jury Prize op het
Sundance Filmfestival.

vr 24 nov t/m wo 6 dec

vr 24 nov t/m wo 6 dec
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