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Nationale selectie

Juste un mouvement
Omar Blondin Diop, een maoïstische student uit Niger, speelde in de jaren ‘60 een rol in 
Jean-Luc Godards La Chinoise. Vijftig jaar na deze haast profetische cultfilm vult Vincent 
Meessen de fictie aan met een filmessay. Een bijzondere reflectie over Diops leven, politiek 
activisme, ongestraft onrecht, kunst en herinnering, en de evolutie van Chinees-Afrikaanse 
relaties van Diops tijd tot nu.

1u50 - België - 2021 - Regie: Vincent Meessen - D Frans, Chinees OT Engels - Vertoning: 
wo 30.03 (19u30) in ZED-Vesalius

DOCVILLE presenteert de tien beste Belgische documentaires 
van het voorbije jaar. Films die bijzondere plekken in ons land 
opzoeken, zoals een kleine varkensstal of een operatiezaal waar 
hypnose wordt gebruikt, maar ook films die over de landsgrenzen 
heen kijken en inzoomen op bijvoorbeeld IJsland, Congo, Ierland 
of Turkije. Documentaires gemaakt door oude bekenden, of net 
door jonge nieuwkomers. De sterkste film mag zich de winnaar 
noemen van de Juryprijs voor Beste Belgische Documentaire. 

My Voice 
Will Be With You
Hypnose als anesthesie. Het 
spreekt niet enkel tot de ver-
beelding, het gebeurt reeds in 
de praktijk, ook in België. Twee 
gerenommeerde Belgische spe-
cialisten in chirurgische hypnose 
worden gevolgd en geven een 
inkijk in hun bijzondere werkwijze 
waarbij hun stem, samen met de 
kracht van de verbeelding, pati-
enten kan meenemen voorbij de 
operatiezaal en de pijn.

1u26 - België - 2021 - Regie: 
Bruno Tracq - D Frans OT Engels 
- Vertoning: zo 27.03 (18u30) in 
ZED-Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met 

de regisseur.

Praktisch

Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 18de editie van 
DOCVILLE: een bruisend filmfestival volledig gewijd aan de docu-
mentairefilm, met een sterke focus op nationale en internationale 
auteurscinema. Naast de verschillende competities waarin tientallen 
documentaires strijden om de prijs voor beste documentaire, zijn er 
boeiende thematische reeksen, heel wat debatten en nagesprekken, 
professionele activiteiten én een gezellig pop-up café. Ontdek het 
allemaal in deze folder en van 23 tot 31 maart in Leuven.
Welkom op DOCVILLE!

 
Frank Moens.
programmator DOCVILLE
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Tarieven
Ticket € 9.5

Reductietarief € 8 
Alle voorstellingen vanaf 21u , houders 
van een ZED Studentenkaart, ZED 

 Lerarenkaart & Samenaankoop.

KU Leuven Cultuurkaart € 7

ZESxZEDkaart € 48 (= 6 tickets) 
2 jaar geldig, niet strikt persoonlijk 
te koop en te gebruiken op alle locaties

Festivalpas € 59 
 Gratis toegang tot alle festivalvertonin-

gen en tot de maandelijkse DOCVILLE-
 presenteert documentaires in Cinema ZED. 

Tickets en info
Online via www.docville.be

Ticketbalie festivalcentrum 
A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven 

 016 679 235
 
De vertoningen beginnen stipt op tijd.

Festivalcafé
 Zin in een geurig kopje koffie, een 
 lekker aperitiefje of een heerlijke lunch 

of diner? DOCVILLE opent tijdens de 
festivaluren een gezellig pop-up eetcafé 
op de Vesaliussite.

Locaties
1. Festivalcentrum: 

Cinema ZED Vesalius  
en Auditorium Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c 
Openingsuren: 10u tot  
15 min. na start laatste film.  
Meer info op www.docville.be. 

2. 30CC/Wagehuys
 Brusselsestraat 63
      Openingsuren: van 30 min. voor de 

vertoning tot 15 min. na de start van de 
vertoning.

3. Kinepolis
 Bondgenotenlaan 145
 Openingsuren: van 30 min. voor
 de vertoning tot 15 min. na de start
 van de vertoning.
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A Parked Life
Petar is één van de  honderdduizenden Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die 48 
weken per jaar het Europese vasteland doorkruist. Het leven van eindeloze snelwegen 
en gure parkings is monotoon en hard, maar het is de enige kans om zijn zoon een betere 
toekomst te geven. Maar de tol die Petar en de anderen daarvoor moeten betalen is hoog.  
A Parked Life biedt een kleurrijke kijk op het Europese continent, van de pruttelende woes-
tijnen van Spanje tot het bevroren noorden van Noorwegen.

1u25 - België - 2021 - Regie: Peter Triest - D Bulgaars OT Engels - Vertoning: zo 27.03 (20u) 
in ZED-Vesalius 

Wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en met de protagonist Petar.

L’empire du silence
De Democratische Republiek Congo wordt al vijfentwintig jaar verscheurd door een oorlog 
die grotendeels genegeerd wordt door de media en de internationale gemeenschap. 
Bekroond documentairemaker Thierry Michel toont de bikkelharde realiteit van de straffe-
loosheid, maar geeft ook een stem aan de onverzettelijke hoop, zoals bij dokter Mukwege, 
winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Een harde, ontluisterende maar belangrijke 
documentaire.

1u50 - België - 2021 - Regie: Thierry Michel - D Frans OT Engels - Vertoning: zo 27.03 (19u) 
in Auditorium Vesalius, wo 30.03 (22u) in ZED-Vesalius

New Pigs 
on the Block
Luc, Mia en Anja zijn drie varkens die deel 
uitmaken van een sociaal buurtproject. Op 
een klein stukje niemandsland verwerken 
ze de voedseloverschotten van de buurt. 
Een nobel initiatief dat voor de varkens 
begint als een stukje paradijs op aarde. 
Maar wanneer de seizoenen vorderen, 
wordt het sprookje steeds grimmiger. De 
camera brengt ons op ooghoogte van 
Luc, Mia en Anja en kijkt vandaar ook 
met hen mee naar de mens. New Pigs on 
the Block is een teder confronterende 
film, die op ongeziene wijze de ambigue 
relat ie bel icht tussen mens en dier.

1u10 - België - 2022 - Regie: Jimmy Kets - D 
Nederlands OT Engels - Vertoning: za 26.03 
(20u), ma 28.03 (22u15) in ZED-Vesalius

De vertoning van 26.03 wordt gevolgd door een 

nagesprek met de regisseur.

Heimaland
In de schaduw van de IJslandse 
vulkaan Katla ligt het dorpje Vík í 
Myrdal. De dorpelingen trachten 
al eeuwenlang het sluimerende 
gevaar te doorgronden. Ondanks 
tekenen van een verhoogde acti-
viteit, trekt Katla vandaag toeris-
ten uit de hele wereld en is het een 
bron van inkomsten geworden. 
Deze verandering in de haast 
mystieke relatie tussen de dorpe-
lingen en de vulkaan zorgt voor 
frictie binnen de gemeenschap. 
Heimaland verdiept zich in de 
ambiguïteit van een gemeen-
schap die, in haar zoektocht naar 
r i jkdom, vervreemdt van haar 
eigen omgeving.

1u07 - België - 2021 - Regie: Dorus 
Masure, Ischa Clissen - D Ijslands 
OT Engels - Vertoning:  ma 28.03 
(20u30) in ZED-Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met 

de regisseur.

De Democratische Republiek 
Congo wordt al vijfentwintig jaar 
verscheurd door een oorlog die 
grotendeels genegeerd wordt 
door de media en de internatio-
nale gemeenschap. Wat is er aan 
de hand? En is er nog hoop na meer 
dan een kwarteeuw geweld?

Nagesprek met Katrien 
Vanderschoot (journalist) en 
Peter Verlinden (journalist).

Is er hoop voor Congo?

Zondag 27.03 (21u)
Aansluitend op de film 

L’Empire du Silence (19u)
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Duty of Care
Terwijl overal ter wereld aan de alarmbel wordt getrokken door klimaatactivisten en 
-experts gaan vervuilende multinationals en nalatende overheden verder hun gang. Tot 
een Nederlandse advocaat wereldgeschiedenis schrijft met de wet als wapen. Dit span-
nende courtroom drama volgt Roger Cox in zijn strijd tegen Shell en andere grote spelers. 
Hij baande de weg voor een nieuw soort klimaatactivisme. Een hoopvol en inspirerend 
verhaal dat toont hoe één mens werkelijk een verschil kan maken.

1u18 - België - 2022 - Regie: Nic Balthazar - D Nederlands OT Engels - Vertoning: do 24.03 
(20u), do 31.03 (19u) in Auditorium Vesalius

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en met advocaat Roger Cox.

ALL-IN
Bij de start van het nieuwe zomer-
seizoen, gaan twee jongens aan 
de slag in een gigantisch all-inclu-
sive hotel aan de Turkse Rivièra. Ze 
komen er terecht in een wereld 
van kleurrijke zwemoutfits, over-
dadige buffetten en verholen 
machtsrelaties en ze ontdekken 
geleidelijk aan de mogelijkheden 
om vooruit te komen in het leven. 
Een zonovergoten portret van twee 
jonge mannen op zoek naar een 
beter leven. Maar al gauw stellen 
ze zich de vraag: welke dromen zijn 
het echt waard om na te jagen?

1u20 - België - 2021 - Regie: 
Volkan Üce - D Turks, Engels OT 
Nederlands - Vertoning: 29.03 
(18u) in ZED-Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met 

de regisseur.

Four Seasons in One Day 
Iedere dag brengt de Carlingford veerboot mensen heen en weer tussen Noord-Ierland 
en Ierland. De grens verschuilt zich diep in zee, onzichtbaar voor de mensen op de boot. 
Tijdens de korte reis over volle zee komen verschillende verhalen, gedachten en overpein-
zingen naar boven. Een caleidoscopisch verhaal gebaseerd op hoe een denkbeeldige lijn 
zich weerspiegelt in het dagelijks leven en de gedachten van mensen.

1u15 - België - 2021 - Regie: Annabel Verbeke - D Engels OT Nederlands - Vertoning: 
za 26.03 (18u) in ZED-Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.

Dragon Women
In de hogere machtssferen van 
de financiële sector, circuleert 
een handvol vrouwen die even 
bewonderd als veracht worden. 
Ze hebben heel hard gewerkt 
om de top te bereiken en toch 
moeten ze iedere dag vechten 
tegen vooroordelen en seksisme. 
Gefilmd in Europa, Amerika en 
Azië getuigen deze vrouwen thuis, 
op het werk en in hun vrije tijd over 
wat hen succesvol heeft gemaakt 
en hoe ze zich hebben moeten 
aanpassen om te overleven in 
één van de meest competitieve 
en mannelijke sectoren ter wereld.

1u30 - België - 2022 - Regie: Fré-
dérique Descantons de Montblanc 
- D Frans, Engels, Duits OT Engels, 
Nederlands - Vertoning: di 29.03 
(20u) in ZED-Vesalius 

Wordt gevolgd door een nagesprek met 

de regisseur en met Laetitia Teuber, één 

van de ‘dragon women’.
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A Marble 
Travelogue
De bijzondere route die marmer 
aflegt - van ontginning tot eindpro-
duct - is verrassend én tekenend 
voor de hedendaagse globale 
economie. Het marmer maakt een 
reis van ruw blok tot hellenistisch 
beeldhouwwerk of koelkastmag-
neet, van Griekenland naar China 
en weer terug. Op speelse en ironi-
sche wijze wordt er gehint naar de 
schaduwkanten en het absurdisme 
van de wereldeconomie, neolibe-
ralisme en consumentisme.

1u37 - Griekenland, Nederland 
- 2021 - Regie: Sean Wang - D 
Chinees, Grieks OT Engels -
Vertoning: vr 25.03 (17u30), 
wo 30.03 (17u30) in ZED-Vesalius

The Soldier
Diep in de jungle van het Amazone-
woud probeert Henrik, een voor-
malige Deense soldaat, verlossing 
te vinden voor zijn posttraumatisch 
stressstoornis. Nadat hi j onvol -
doende baat had gevonden bij 
de klassieke behandelingen, trok 
hij zich helemaal alleen terug in de 
jungle. Ver weg van alles en met 
behulp van medicinale planten 
strijdt deze gekwetste ziel tegen zijn 
demonen, omgeven door zowel de 
rust als de waanzin van de jungle.
 
58 min - Denemarken - 2021 - 
Regie: Nikolaj Møller - D Duits OT 
Engels - Vertoning: do 24.03 (16u), 
di 29.03 (21u30) in ZED-Vesalius

Trenches 
Loopgraven en gestileerde zwart-wit-fotografie. Het lijkt even of we 
in Trenches naar de vorige eeuw gekatapulteerd worden, maar 
helaas. Sinds 2014 vechten Oekraïense soldaten tegen pro-Russi-
sche separatisten terwijl diplomaten - ver weg van het front - onder-
handelen over precaire wapenstilstanden. De ervaren oorlogsjour-
nalist en fotograaf Loup Bureau documenteerde maandenlang het 
leven in de Oekraïense loopgraven op slechts enkele kilometers van 
hun vijand.

1u25 - Frankrijk - 2021 - Regie: Loup Bureau - D Oekraïens OT 
Engels - Vertoning: wo 23.03 (18u), zo 27.03 (22u30) in ZED-Vesalius

8

Na een strenge selectie nomineerde 
DOCVILLE tien gloednieuwe auteurs-
documentaires die vertegenwoordigen 
waar het festival voor staat: uitstekend 
gemaakte documentaires die niet 
alleen inhoudelijk sterk zijn, maar ook 
oog hebben voor het visuele aspect en 
daarom een plek verdienen op het grote 
witte doek.  De beste film wordt bekroond 
met de Canvas Juryprijs én mag 
beginnen dromen van een Oscar, want 
de winnaar van deze competitie komt op 
de longlist van de Academy Awards.

My Old School
De 16-jarige Brandon Lee lijkt een modelstudent: goede punten, vriendelijk tegen 
iedereen en een echte ster tijdens het schooltoneel. Alleen is hij niet wij hij beweert te zijn. 
Hoe ver zou jij gaan voor een tweede kans om je droom te verwezenlijken? Wie is Brandon 
Lee echt? En waarom deed hij zich anders voor? Alan Cumming neemt in deze groten-
deels geanimeerde documentaire de hoofdrol voor zijn rekening. Een creatieve film die 
nogmaals bewijst dat de realiteit soms vreemder is dan fictie.

1u44 - VK - 2022 - Regie: Jono McLeod -D Engels OT geen - Vertoning: zo 27.03 (20u) in 
Kinepolis, ma 28.03 (22u15) in ZED-Vesalius

De vertoning van 27.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.

Internationale 
selectie
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The Mission
Vier jonge Amerikaanse Mormonen reizen naar Finland om mensen te bekeren. Er lijkt geen 
groter contrast mogelijk dan tussen de jonge zendelingen en de Finnen, misschien wel het meest 
niet-religieuze, gereserveerde en sceptische volk van Europa. Dit intrigerende en soms komische 
portret werpt een onverwacht respectvolle blik op een groep jongeren uit een religieuze 
gemeenschap die al te vaak afgebeeld wordt als gesloten, vreemd en vol regels en taboes.

1u36 - Finland, Duitsland - 2022 - Regie: Tania Anderson - D Engels, Fins OT Engels - Verto-
ning: zo 27.03 (17u30),  di 29.03 (19u30), do 31.03 (16u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 27.03 wordt gevolgd door een nagesprek met Johan Detraux (ex-getuige van Jehova en auteur 

van Het verborgen gevaar). i.s.m. SKEPP

Fire of Love
Katia en Maurice: twee vulkano-
logen, gepassioneerd door hun 
wetenschap en door hun liefde 
voor elkaar. Het mediagenieke 
koppel neemt grote risico’s in hun 
zoektocht naar een betere kennis 
over vulkaanuitbarstingen en 
zorgt ondertussen voor honderden 
uren adembenemende filmbeel-
den. Regisseur Sara Dosa restau-
reerde de op pellicule opgeno-
men beelden tot hun originele 
onaardse schoonheid. 

1u33 - Canada - 2022 - Regie: 
Sara Dosa - D Frans OT Engels 
- Vertoning: wo 30.03 (20u) in 
Kinepolis, do 31.03 (18u30) in 
ZED-Vesalius

10

Salaryman 
Leven om te werken of werken om 
te leven? In Japan lijken werkne-
mers vaak geen keuze te hebben. 
In een maatschappij waar werk 
centraal staat, blijft weinig tijd over 
voor een privé- of familieleven.  De 
gezichtsloze werknemers worden 
al te vaak beschouwd als vervang-
bare radertjes in het arbeidssysteem. 
Kunstenares Pacheco geeft in haar 
debuutfilm de anonieme werkne-
mer op bijzondere wijze een stem.

1u19 - Costa Rica - 2021 - Regie: 
Allegra Pacheco - D Japans OT 
Engels - Vertoning: do 24.03 (22u), 
zo 27.03 (20u30) in ZED-Vesalius 

De vertoning van 27.03 wordt gevolgd door 

een nagesprek met Dr. Deborah Giustini 

(Japanse Studies, KU Leuven).

A Declaration of Love
22 jaar lang onschuldig in de gevangenis zitten en dan vrijgesproken worden voor de 
misdaad die je nooit hebt begaan. Het overkwam Curtis McCarthy. Maar ook na zijn vrij-
lating houdt de nachtmerrie niet op. Deze bijzondere documentaire is meteen een mas-
terclass in filmmaken want de regisseur slaagt er verrassend genoeg in om een visueel 
boeiende auteursfilm te maken door alleen gebruik te maken van extreme close-ups.

1u02 - Italië - 2021 - Regie: Marco Speroni - D Engels OT Engels - Vertoning: vr 25.03 (16u), 
ma 28.03 (13u30) in 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 con-
centratiekamp Ravensbrück naar 
Zweden werd overgebracht. Een 
jaar eerder ontmoette ze in het 
kamp Nelly, de liefde van haar 
leven. Met bijzondere archief-
beelden wordt het wonderlijke 
levensverhaal van beide vrouwen 
verteld, een fantastisch en verras-
send liefdesverhaal dat je nooit 
meer zal vergeten. 

1u32 - Zweden, België, Noor-
wegen - 2022 - Regie: Magnus 
Gertten - D Frans, Engels OT 
Engels - Vertoning: ma 28.03 
(16u), wo 30.03 (20u), do 31.03 
(9u15) in ZED-Vesalius

De vertoning van 30.03 wordt gevolgd 

door een nagesprek met de regisseur en 

met Sylvie, de kleindochter van Nelly.

1970
1970, twee weken voor Kerst. 
Net nu beslist het communistisch 
regime in Polen om de prijzen van 
enkele essentiële producten te 
verhogen. Het resultaat: één van 
de grootste en bloedigste protes-
ten die het land gekend heeft. 
Achter de schermen plannen de 
machthebbers eerst de onder-
drukking en daarna de cover-up 
van het protest. Recent heront-
dekte telefoonopnames worden 
gecombineerd met stop-motion 
animatie en vormen zo een bijzon-
der origineel en vooral spannend 
portret van een machtscrisis.

1u10 - Polen - 2021 - Regie: Tomasz 
Wolski - D Pools OT Engels - 
Vertoning: za 26.03 (16u), di 29.03 
(15u30), do 31.03 (11u) 
in ZED-Vesalius 

De vertoning van 31.03 maakt deel uit van 

de Dag van het Archief waarbij de regis-

seur een uitgebreide bespreking geeft van 

zijn artistieke visie op archiefgebruik.

WWW.DALTON.BE     
HAAL EEN FILMFESTVAL IN HUIS BEKIJK ONLINE DE BESTE DOCUS 

HAAL HET BESTE VAN DOCVILLE IN HUIS
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Beeld: Holgut (Liesbeth De Ceulaer)
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Free Will
“Wij zijn vrij om te bepalen wat we 
doen en wie we zijn”. Dit concept 
van de vrije wil is misschien wel het 
meest fundamentele in onze opvat-
ting over wie we zijn als mens. Sinds 
de oudheid staat dit idee echter ter 
discussie en hedendaagse inzich-
ten zijn ronduit ontnuchterend. Zijn 
we wel echt vrij in ons denken en 
doen? En wat zijn de consequenties 
als het antwoord op deze vraag niet 
eenduidig ja is?

VS - 2022 - Regie: Mike Walsh - D 
Engels OT geen - Vertoning: za 
26.03 (12u30) in ZED-Vesalius, di 
29.03 (20u15) in Auditorium Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met de 

regisseur.

Oliver Sacks: 
His Own Life
De bijzonder innemende, oncon-
ventionele en br i l jante weten -
schapper Oliver Sacks is bekend 
bij het grote publiek door de ver-
filming van één van zijn bekendste 
boeken, Awakenings. De man die zo 
boeiend vertelde over zijn patiënten, 
deed op zijn 81ste, een half jaar 
voor zijn dood, voor het eerst zijn 
eigen verhaal. Hij was een buiten-
staander in zijn vakgebied, maar 
ook in het leven kleurde hij buiten 
de lijnen. Een aangrijpend en bij-
zonder fascinerend portret van 
werelds beroemdste neuroloog en 
zijn mateloze, avontuurlijke leven.

1u34 - VS - 2021 - Regie: Ric Burns 
- D Engels OT Nederlands - Ver-
toning: vr 25.03 (19u30), za 26.03 
(21u45) in ZED-Vesalius, di 29.03 
(20u) in Kinepolis

Nagesprek met Pieter Adriaens (professor filo-

sofie KU Leuven) en grote fan van Oliver Sacks).

Young Plato
De Holy Cross Boys Primary School ligt in het hart van Ardoyne, een woonwijk in Belfast 
met een weinig frisse reputatie. Drugs, criminaliteit en meedogenloos sektarisch 
geweld uiten zich in het mes, het geweer en de benzinebom - zeker geen plek om 
kinderen op te voeden. Toch zijn de buitenissige schooldirecteur Kevin McArevey en zijn 
toegewijde, visionaire team ervan overtuigd dat ze het tij kunnen keren met… filosofie! 
Gewapend met de wijsheid van de oude meesters stellen de kinderen de vastgeroeste 
vooroordelen van hun ouders in vraag.

1u42 - Ierland - 2021 - Regie: Neasa Ni Chianain, Declan McGrath - D Engels OT geen - 
Vertoning: do 24.03 (20u15) in ZED-Vesalius, zo 27.03 (14u) in 30CC/Wagehuys, wo 30.03 
(14u) in ZED-Vesalius 

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur. Op 27.03 is er tegelijkertijd een 

kinderworkshop filosoferen voor kinderen zie p.18.

Focus op 
Filosofie

Geen enkel woord straalt een mooiere ambitie 
uit dan wijsbegeerte. Het begeren van wijsheid. 
Filosofie gaat de omvattende studie aan van wat de 
betekenis is van de meest universele aspecten van het bestaan en 
hoe het zit met de geldigheid van ons denken hierover. Dit zijn geen 
ver-van-mijn-bed onderwerpen voor stoffige professoren, maar 
vragen die een reële link hebben met ons dagelijkse leven, nu en 
in de toekomst. Laat het aan DOCVILLE om hierover bijzondere 
documentaires te vinden die je begeesterd achterlaten. 

Future Shocked
De snelheid waaraan de maatschappij en de morele regels evolueren de laatste jaren, 
is opmerkelijk. Rond thema’s als gender, klimaat en racisme woeden heftige maatschap-
pelijke debatten. Activisten hollen voorop, anderen drukken als reactie verontwaardigd 
op de rem. Flink gestimuleerd door de sociale media, neemt de polarisatie ongekende 
vormen aan. Wat is er hier aan de hand? En hoe krijgen we in deze gespannen situatie dan 
toch snel die noodzakelijke vooruitgang gerealiseerd?

2u00 - België - 2021 - Regie: Johan Van Schaeren - D Nederlands, Engels OT Nederlands - 
Vertoning: do 24.03 (18u) in 30CC/Wagehuys

Wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur. ism Polarisatie festival Leuven. Te combineren met de boekvoor-

stelling Wie wat woke? van Walter Weyns i.h.k.v. Festival van de Polarisatie. Meer info via www.soepenfeiten.weebly.com 

Al 2500 jaar breken filosofen zich 
het hoofd over de vraag of vrije wil 
bestaat. In de loop der tijd werden 
talloze argumenten ontwikkeld 
voor en tegen.  Zijn we wel echt vrij 
in ons denken en doen? En wat zijn 
de consequenties als het antwoord 
niet eenduidig ja is? In dit debat 
bekijken filosofen de argumenten 
die in de documentaire gepre-
senteerd werden en geven ze hun 
eigen visie op dit probleem.

Gesprek met prof. Stefaan Cuypers 
(KU Leuven), Benjamin De Mesel 
(KU Leuven) Gemodereerd door 
prof. Filip Buekens (KU Leuven).

Bestaat vrije wil?

Dinsdag 29.03 (22.15)
Aansluitend op de film 

Free Will (20u15)
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Žižek!
Slavoj Žižek: socioloog, filosoof, psychoanalyticus, communist en cultuurcriticus. Maar ook 
flamboyant, controversieel en excentriek buitenbeentje.  Regisseur Astra Taylor volgt Žižek 
terwijl hij de wereld doorkruist - van collegezalen in New York tot de straten van Buenos 
Aires - terwijl hij vol begeestering verschillende aspecten van zijn denken uiteen zet. Een 
wervelende introductie tot één van de meest bijzondere figuren in de hedendaagse filosofie.

1u11 - VS - 2005 - Regie: Astra Taylor - D Engels OT geen - Vertoning: wo 30.03 (18u) 
in Auditorium Vesalius

Examined Life
Filosofie is een levende, actieve 
discipline. Een indrukwekkende 
schare hedendaagse denkers 
praat over hun werk en hoe dat 
z ich verhoudt tegenover de 
huidige maatschappij. Examined 
Life haalt filosofie uit de besloten 
wereld van de academici en 
brengt ze opnieuw naar het hecti-
sche leven van de straat. Ga mee 
op stap met enkele grote denkers 
van onze tijd, en ontdek de kracht 
van filosofie om de manier waarop 
we de wereld om ons heen zien, te 
veranderen.

1u27 - Canada - 2008 - Regie: 
Astra Taylor - D Engels OT geen 
- Vertoning: wo 23.03 (18u15) in 
Auditorium Vesalius, vr 25.03 (18u) 
in 30CC/Wagehuys

The Brain
Is het mogelijk om het menselijke brein na te maken op een computer? Of om het te 
verbinden met machines? De geavanceerde ontdekkingen sinds het begin van de 
21ste eeuw brengen sciencefiction steeds meer binnen in de realiteit. Een fascine-
rende inkijk in de filosofische en maatschappelijke consequenties van hedendaags 
vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

1u43 - Frankrijk, Zwitserland - 2020 - Regie: Jean-Stephane Bron - D Frans, Engels OT 
Nederlands - Vertoning: do 24.03 (14u) in ZED-Vesalius, ma 28.03 (20u15) in Auditorium 
Vesalius

The Pervert’s 
Guide to Ideology
Zi jn ideologieën gewoon fanta-
siebeelden die we een concrete 
impact laten hebben op onze 
samenleving? En hoe worden die 
gepromoot of net ondermi jnd 
in grote publieksfi lms of andere 
vormen van populaire cultuur? 
In deze opvolger van The Pervert’s 
Guide to Cinema gebruikt Žižek zijn 
inventieve interpretatie van de film-
geschiedenis om te reflecteren over 
ideologieën. Een uniek betoog dat 
zowel hilarisch als verdiepend is.

2u14 - VK, Ierland - 2012 - Regie: 
Sophie Fiennes - D Engels OT geen - 
Vertoning: wo 23.03 (20u15) in Audito-
rium Vesalius, zo 27.03 (10u) 
in ZED-Vesalius

Slavoj Žižek is een filosofische 
rockster die met behulp van herme-
tische filosofen als Jacques Lacan 
en W.F. Hegel de wereld probeert te 
begrijpen  Zijn invloed op de mens-
wetenschappen en Cultural Studies 
is immens. Institutioneel behoort hij 
zeker tot de filosofie, maar moeten 
we die man wel ernstig nemen? En 
neemt hij zichzelf wel ernstig? 

Gesprek met prof. Filip Buekens 
(Hoger Inst i tuut voor Wijsbe-
geerte, KU Leuven) en Geerdt 
Magiels (wetenschapsfilosoof).

Slavoj  Žižek, 
pseudofilosoof?

Woensdag 30.3 (19u15)
Aansluitend op de film Žižek! (18u)

Moeten we bang zijn voor arti-
ficiële intell igentie (AI)? Welke 
toepassingen zijn er momenteel 
al en wat zit er in de pijplijn? Kan 
deze technologie te ver gaan? 
Is bezorgdheid op zijn plaats of 
is het gewoon een kwestie van 
leren leven met een nieuwe tech-
nologie? 

Artificial Intelligence: 
droom of nachtmerrie?

Maandag 28.03 (22u00)
Aansluitend op de film 

The Brain (20u)

Special: 
Slavoj Žižek
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The Pervert’s Guide to Cinema
De charismatische Sloveense filosoof Slavoj Žižek ontpopt zich als overdon-
derende maar meesterlijke gids in deze uiterst originele kijk op de grote 
films uit de filmgeschiedenis. Waarom hebben de vogels in The Birds het 
gemunt op de blonde Novak? En waar komt de mystery man in Lost Highway 
vandaan? Is cinema een Freudiaanse uitschuiver waarbij de kijker zijn per-
versie botviert? Een unieke rondreis door de filmgeschiedenis.

2u30 - VK, Nederland, Oostenrijk - 2006 - Regie: Sophie Fiennes - D Engels 
OT geen - Vertoning: wo 23.03 (22u), za 26.03 (10u) in ZED-Vesalius

Antigone,
How Dare We!
Welke wetten zijn het belang-
rijkste? Staatswetten of morele 
regels? De figuur van Antigone 
staat sinds de Oudheid voor het 
morele verzet van het individu 
tegen het onwrikbare staatsappa-
raat dat niet meedoet aan ethiek. 
Deze documentaire combineert 
beelden van recente politieke 
gebeurtenissen met  Žižeks geheel 
eigen manier van denken. Wordt 
de hedendaagse Antigone ver-
persoonlijkt door de populistische, 
anti-migratie politici, of net door 
diegenen die hen bestr i jden? 
Wie speelt welke rol in onze eigen 
‘Griekse tragedie’ die we momen-
teel ondergaan?

1u10 - Slovenië - 2020 - Regie: Jani 
Sever - D Engels, Sloveens OT Engels 
- Vertoning: za 26.03 (17u30), di 
29.03 (13u30) in ZED-Vesalius 

De vertoning van 26.03 wordt gevolgd 

door een nagesprek met de regisseur.

Ket & Doc, dat is ieder jaar vijf nieuwe kinderdocumentaires van Vlaamse bodem. In hapklare brokjes van telkens 
15 minuten zien we een bijzonder stukje van de wereld door de ogen van een kind. Niet alleen boeiend voor 
de jonge doelgroep (kinderen tussen 9 en 12 jaar) maar voor iedereen in het pedagogische veld die graag wil 
werken rond een bepaalde thematiek. Vertoning: wo 30.03 (13u30) in ZED-Vesalius

Bgirl Badli (15 min - België - 2022 - Regie: Charlotte De Cort)
De stoere bgirl Mali vindt haar uitlaatklep in breakdance: als 14-jarige gaat ze van battle naar 
battle. Ze zoekt dapper haar weg in een nieuwe school, een nieuwe stad en in nieuwe dansstijlen.

Goals (15 min - België - 2021 - Regie: Florinda Ciucio)
Beste vriendinnen Charlotte en Husna spelen samen voetbal en dromen allebei van een 
professionele voetbalcarrière. Wanneer Charlotte’s talent opgemerkt wordt, maakt ze een 
transfer naar een beter team. Zullen ze vriendinnen blijven? 

Licht (15 min - België - 2022 - Regie: Sarah Lederman)
Julie verloor haar papa en mama op jonge leeftijd. Zij zocht een manier om dit verlies te 
verwerken en vond de kracht om door te gaan. Een intimistische portret van een meisje 
dat, ondanks een immens verlies, de wereld tegemoet gaat met wijd open armen.

Aikiddo (15 min - België - 2022 - Regie: Annabel Verbeke)
Na de lockdown trekt de 10-jarige Aiko de stad in, op zoek naar nieuwe verhalen voor haar 
vlog. Ze ontmoet andere kinderen die muzikaal uiting geven aan hun gevoelens. Samen 
zingend, beatboxend en dansend, vindt Aiko nieuwe vrienden. 

Voorbij de sterren (15 min - België - 2022 - Regie: Sara van Oostrum)
In een fantasierijk gesprek gaat een bonte groep kinderen op zoek naar antwoorden op hun 
vragen over het mysterie van leven en dood. Aan de hand van een serie prachtige kijkdozen 
ontspint er zich een dialoog tussen jong en oud, met een schattig konijn in de hoofdrol.

Ket & Doc 

Ook kinderen kunnen (leren) filosoferen. In deze 
workshop op maat gaat prof.dr Griet Galle in 
gesprek met kinderen rond enkele filosofische 
vragen en prikkelende praktijkoefeningen. Filosofie 
is niet alleen boeiend, maar ook erg leuk. Ouders 
kunnen tijdens de workshop de documentaire 
Young Plato kijken. Inschrijven via www.docville.be

Vertoning: zo 27.03 (14u00) in 30CC/Wagehuys

Workshop: filosoferen met kinderen

Voor kinderen van 8 - 11 jaar

Filosofie denkt na over de grote levensvragen, 
maar ook over de legitimiteit van ons denken. In 
deze expo komen enkele boeiende gedachte-
nexperimenten aan bod die je doen stilstaan bij 
(het gebrek aan) de logica van je eigen rede-
neringen en de consequenties van bepaalde 
morele keuzes. Ontdek dat ‘doordenken’ veel 
meer betekent dan je initiële intuïtie volgen.

Locatie: Foyer Cinema ZED Vesalius - Vesaliusstraat 
9c Leuven 

Gedurende het hele festival gratis te bezoeken.

Expo

CANVAS & DOCVILLE
DOCVILLE en Canvas hebben elkaar jaren geleden al gevonden in hun gedeelde passie 
voor de betere auteursdocumentaire en zijn sindsdien trouwe partners in crime. De winnaars 
van DOCVILLE 2021 vinden dit jaar hun weg naar de cultuurminnende zender:

Holgut Some Kind of Heaven President
De Siberische permafrost smelt, oeroude 
botten rijzen uit de grond en wilde dieren 
lijken te zijn verdwenen. Een eigentijds 
verhaal gebaseerd op historische, mytho-
logische en actuele verhalen.  

Liesbeth De Ceulaer, 
2021, België, 73 min

Later in het jaar kan je op Canvas ook terecht voor volgende spraakmakende Belgische documentaires die eerder op DOCVILLE 
stonden: Dark Rider van Eva Küpper, What Makes Us Boys van Janet van den Brand en Timothy Wennekes, Victoria van Sofie Benoot, 
Liesbeth De Ceulaer en Isabelle Tollenaere (Winnaar Beste Belgische Documentaire DOCVILLE 2020), ALL-IN van Volkan Üce en Dragon 
Women van Frédérique Descantons de Montblanc.

Disneyland voor gepensioneerden, zo 
worden The Villages in Florida ook wel 
genoemd. 130.000 senioren wonen er 
samen in een peperdure droom. Een 
visueel ijzersterke film die - soms teder, 
soms hilarisch, soms pijnlijk scherp - toont 
dat voor sommigen 
life begins at 60.

Lance Oppenheim, 
2020, Verenigde 
Staten, 83 min

Een bijzondere inki jk in een cruciale 
periode in de recente geschiedenis van 
Zimbabwe met een intiem portret van 
presidentskandidaat Nelson Chamisa, die 
wars van alle tegenwerkingen en bedrei-
gingen campagne blijft voeren.

Camilla Nielsson, 
2021, Denemarken, 
Verenigde Staten, 
120 min
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MEER DAN FILM

Jeugdzorg 2.0 

Vrijdag 25.03 • 21u40  
Aansluitend op de film Jason (20u) 

Moet onze jeugdzorg grondig herdacht 
worden? Wat werkt en wat loopt er mis in 
de huidige werking? Is het een utopie dat 
elke jongere de zorg krijgt die hij nodig 
heeft? Of een perfect haalbare realiteit 
waarnaar gewerkt kan worden?

Nagesprek geleid door Joris Hessels 
(televisiemaker).

Vrouwen 
steunen vrouwen? 

Zaterdag 26.03 (21u45) 
Aansluitend op de film Sisterhood (20u)

Speelt het in onze maatschappij nog een 
rol of je man bent of vrouw? Volgens de 
wet is er geen ongelijkheid meer tussen 
mannen en vrouwen.  Maar zijn er nog 
verschillen in de realiteit? En als die er 
zijn, vormen die een probleem?  Wat 
leert de praktijk ons over de impact van 
vrouw-zijn.

Nagesprek geleid door Michèle Cuvelier 
(radiopresentator).

Is er hoop 
voor Congo? 

Zondag 27.03 (21u) Aansluitend op de film 
L’Empire du Silence (19u)

De Democratische Republiek Congo 
wordt al vijfentwintig jaar verscheurd 
door een oorlog die grotendeels 
genegeerd wordt door de media en de 
internationale gemeenschap. Wat is er 
aan de hand? En is er nog hoop na meer 
dan een kwarteeuw geweld?

Nagesprek met Katrien Vanderschoot 
(journalist) en Peter Verlinden (journalist).

Deradicalisering: 
(hoe) werkt het? 

Zondag 27.03 (18u)
Aansluitend op de film Jihad Rehab (16u)

in Saoedi-Arabië is er een rehabilitatie-
programma voor mensen die vastzaten 
in  Guantanamo. Maar hoe doe je dat, 
iemand deradicaliseren? Is dat über-
haupt wel mogelijk? En kan deradicalise-
ring wel gebeuren door iemand met een 
totaal andere achtergrond?

Nagesprek met Rudi Vranckx

Platformeconomie
Woensdag 30.03  (21u45)
Aansluitend op de film The Gig is Up (20u15)

Uber, Amazon, Deliveroo, … Miljoenen 
mensen werken voor de globale ‘gig’ 
economie: geen loon per uur, maar per 

opdracht.  Maar wat is de kost hiervan? Is dit 
de toekomst van de economie? Of net een 
ten alle koste te vermijden horrorscenario?

Nagesprek geleid door een VRT NWS 
journalist.

Bestaat vrije wil?
Dinsdag 29.03 (22.15)
Aansluitend op de film Free Will (20u15)

Al 2500 jaar breken filosofen zich het 
hoofd over de vraag of vrije wil bestaat. In 
de loop der tijd werden talloze argumen-
ten ontwikkeld voor en tegen.  Zijn we wel 
echt vrij in ons denken en doen? En wat 
zijn de consequenties als het antwoord 
niet eenduidig ja is?  In dit debat bekijken 
filosofen de argumenten die in de 
documentaire gepresenteerd werden en 
geven ze hun eigen visie op dit probleem.

Gesprek met prof. Stefaan Cuypers (KU 
Leuven), Benjamin De Mesel (KU Leuven), 
Jan Verplaetse (UGent).
Gemodereerd door prof. Filip Buekens 
(KU Leuven).

Artificial Intelligence: 
droom of nachtmerrie? 

Maandag 28.03 (22u00)
Aansluitend op de film The Brain (20u)

Moeten we bang zijn voor artificiële 
intelligentie (AI)? Welke toepassingen 
zijn er momenteel al en wat zit er in de 
pijplijn? Kan deze technologie te ver 
gaan? Is bezorgdheid op zijn plaats of is 
het gewoon een kwestie van leren leven 
met een nieuwe technologie? 

Slavoj  Žižek, 
pseudofilosoof? 

Woensdag 30.03 (19u15)
Aansluitend op de film Žižek! (18u)

Slavoj  Žižek is een filosofische rockster die 
met behulp van hermetische filosofen als 
Jacques Lacan en W.F. Hegel de wereld 
probeert te begrijpen  Zijn invloed op de 
menswetenschappen en Cultural Studies 
is immens. Institutioneel behoort hij zeker 
tot de filosofie, maar moeten we die man 
wel ernstig nemen? En neemt hij zichzelf 
wel ernstig? 

Gesprek met prof. Filip Buekens (Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven) en 
Geerdt Magiels (wetenschapsfilosoof).

Media versus 
Wetenschap
Zondag 27.03 (15u30)
Aansluitend op de film Science Friction (14u)

Wetenschappelijke experten en de 
media: het is vaak een moeilijk huwelijk.  
Door het fundamentele verschil in hun 
aard - grondig onderzoek versus de nood 
aan snel en liefst provocerend nieuws - is 
er een onvermijdelijk spanningsveld.

Gesprek met prof. Marc Van Ranst (KU 
Leuven), vulkanoloog Sam Poppe (Polish 
Academy of Sciences en een van de 
onderwerpen van de film), Hilde Devoghel 
(coördinator wetenschapscommunicatie 
KU Leuven en bestuurslid SciMingo). Gemo-
dereerd door Marleen Finoulst (hoofdre-
dacteur Gezondheid & Wetenschap). 

I.s.m. SKEPP 

De laatste jaren heeft DOCVILLE van omkadering haar handelsmerk gemaakt. Naast 
filmvertoningen met in- of uitleidingen, zijn er de DOCVILLE+ sessies: debatten en panelgesprekken 
rond actuele thema’s naar aanleiding van een film op het programma.  Dit jaar gaat DOCVILLE 
hiervoor een uitgebreidere samenwerking aan met vaste partner Canvas. 
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Name of 
the Game
Onschuldig speels gedrag of 
seksuele intimidatie en machts-
misbruik? Voor de een is de grens 
glashelder, voor de ander is er een 
grijze zone. De populaire Noorse 
politicus Trond Giske was jarenlang 
op weg om de volgende eerste 
minister te worden. Tot hij beschul-
digd werd van grensoverschrijdend 
gedrag. Hijzelf doet de zaak nog 
steeds af als onschuldige ondoor-
dachtheid. Is de grens van grens-
overschrijdend gedrag in steen 
gebeiteld?

1u42 - Noorwegen - 2021 - Regie: 
Håvard Bustnes - D Noors OT Engels 
- Vertoning: wo 23.03 (16u), zo 27.03 
(15u), di 29.03 (16u) in ZED-Vesalius

Weten & Geweten

Navalny
Op 20 augustus 2020 wordt Russische oppositieleider Alexei Navalny tijdens een vlucht naar 
Moskou vergiftigd met Novichok, een zenuwgif ontwikkeld door de Sovjet-Unie. Hij overleeft 
dankzij een noodlanding en zijn evacuatie naar een ziekenhuis in Berlijn. In dit meeslepend 
portret dat wegkijkt als een spannende spionagethriller gaat hij op zoek naar bewijs tegen 
president Vladimir Poetin en het Kremlin dat elke betrokkenheid blijft ontkennen.

1u38 - VS - 2022 - Regie: Daniel Roher - D Russisch, Engels OT Engels - Vertoning: za 26.03 (14u) 
in Auditorium Vesalius, ma 28.03 (20u) in 30CC/Wagehuys, wo 30.03 (18u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 28.3 wordt gevolgd door een nagesprek met prof. Ria Laenen (docent Russische politiek, KU Leuven)

The Mole: 
Undercover 
in North Korea
Twee gewone Deense mannen 
slagen erin om te infiltreren in het 
i l legale internationale handels-
netwerk van Noord-Korea, iets 
wat zelfs de CIA nog niet gelukt 
is. In deze real life spionagethril-
ler volgt DOCVILLE habitué Mads 
Brügger 10 jaar lang een bijzonder 
duo op hun undercover missie: 
een ex-chef-kok en een veroor-
deelde zakenman leggen een 
internationaal netwerk bloot dat 
wapens en drugs produceert en 
verhandelt voor Noord-Korea.

2u06 - Denemarken - 2021 - 
Regie: Mads Brügger - D Engels, 
Deens, Koreaans OT Engels - Ver-
toning: za 26.03 (15u) in ZED-Ves-
alius, zo 27.03 (11u) in Auditorium 
Vesalius, zo 27.03 (20u) in 30CC/
Wagehuys

Een opmerkelijke reeks films die een kritische blik op 
de maatschappij werpen, een actueel onderwerp 
aanhalen of een wetenschappelijk vraagstuk opentrek-
ken… Kortom: films die je stof tot nadenken geven en 
de geest verscherpen. De winnaar van deze competitie 
krijgt van de DOCVILLE-jury de Weten & Geweten Prijs.

Jihad Rehab
Waar gaan islamitische extremisten beschuldigd van terrorisme naartoe na Guantanamo 
Bay? Het Mohammed bin Nayef Rehabilitation Center in Saoedi-Arabië. Hier volgen ze een 
rehabilitatieprogramma met het doel uiteindelijk terug te keren naar de samenleving. Vier 
mannen geven een kijk in hun verleden, heden en toekomst in deze controversiële film, die 
na zijn première op Sundance hevige reacties opriep.

1u48 - VS - 2022 - Regie: Meg Smaker - D Engels, Arabisch OT Engels - Vertoning: do 24.03 
(20u45), zo 27.03 (16u) in 30CC/Wagehuys, do 31.03 (13u30) in ZED-Vesalius

In Saoedi-Arabië is er een rehabili-
tatieprogramma voor mensen die 
vastzaten in Guantanamo. Maar 
hoe doe je dat, iemand deradi-
caliseren? Is dat überhaupt wel 
mogelijk? En kan deradicalisering 
wel gebeuren door iemand met 
een totaal andere achtergrond?

Nagesprek met Rudi Vranckx

Deradicalisering: 
(hoe) werkt het?

Zondag 27.03 (18u)
Aansluitend op de film 

Jihad Rehab (16u)
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Solutions 
Belasting op arbeid vervangen door belasting op kapitaal, CO2-uitstoot verlagen tot nul, 
sociale media en nieuwssites scheiden, informatiebubbels vermijden, transparantie van 
algoritmes verplichten, een geschiedenis van de mensheid onderwijzen: het resultaat van 
tien dagen nadenken door een denktank van vijftien experts. Ontdek de oplossingen die 
voortkwamen uit de krachtenbundeling van enkele van de grootste geesten. 

1u51 - Denemarken - 2021 - Regie: Pernille Rose Grønkjær - D Engels OT geen - Vertoning: 
za 26.03 (11u) in Auditorium Vesalius, zo 27.03 (11u) in 30CC/Wagehuys, 
ma 28.03 (17u30) in ZED-Vesalius

i.s.m. Apache

Sisterhood
Hebben vrouwen nog femi -
nisme nodig in het 21ste-eeuwse 
Europa? Wat is er de voorbije 
decennia veranderd? En wat 
blijft hardnekkig aanwezig of zijn 
nieuwe pijnpunten? Een openhar-
tige film voor mannen en vrouwen 
over wat het betekent om vrouw te 
zijn in onze maatschappij. 

1u12 - Nederland - 2022 - Regie: 
Sophie Dros - D Nederlands 
OT Engels - Vertoning: za 26.03 
(20u15) in Auditorium Vesalius, 
di 29.03 (22u15) in ZED-Vesalius

Jason 
Wat als zorg geen zorg is? Jason getuigt over het jaar dat hij doorbracht in de gesloten 
jeugdzorg in Nederland. Hij stelt zich kwetsbaar op door zich eerlijk en open te laten volgen 
tijdens zijn huidige, intensieve traumabehandeling. Want voor Jason is het duidelijk: hoe 
goed bedoeld ook, jongeren opsluiten helpt niet. Integendeel. Een indringend en per-
soonlijk portret dat belangrijke vragen oproept rond de werking van de huidige jeugdzorg.

1u30 - Nederland - 2021 - Regie: Maasja Ooms - D Nederlands OT Engels Vertoning: vr 25.03 
(20u) in Auditorium Vesalius, ma 28.03 (18u) in 30CC/Wagehuys

Eternity at Last
Geboorte, ziekte en dood worden 
universeel erkend als inherent deel 
van het leven. Maar hoeft dit echt 
zo te zijn? Niet als het ligt aan de 
visionairen in deze pragmatische 
sciencefiction documentaire. Zij 
willen de menselijke evolutie in 
eigen handen nemen en via trans-
humanist ische technologieën 
een einde maken aan de grenzen 
die de natuur ons als mens tot nu 
toe steeds heeft opgelegd. Een 
boeiende inkijk in een mogelijke 
toekomst waarbij de fiction uit de 
sciencefiction verdwenen is.

1u32 - Duitsland - 2021 - Regie: 
Stephan Bergman - D Engels OT 
geen - Vertoning: do 24.03 (18u15) in 
Auditorium Vesalius, vr 25.03 (19u45), 
wo 30.03 (16u) in ZED-Vesalius

Moet onze jeugdzorg grondig 
herdacht worden? Wat werkt en 
wat loopt er mis in de huidige 
werking? Is het een utopie dat 
elke jongere de zorg krijgt die 
hij nodig heeft? Of een perfect 
haalbare real iteit waarnaar 
gewerkt kan worden?

Nagesprek geleid door Joris 
Hessels (televisiemaker). 

Jeugdzorg 2.0

Vrijdag 25.03  (21u40)
Aansluitend op de film 

Jason (20u)

Speelt het in onze maatschap-
pij nog een rol of je man bent of 
vrouw? Volgens de wet is er geen 
ongelijkheid meer tussen mannen 
en vrouwen.  Maar zijn er nog ver-
schillen in de realiteit? En als die 
er zijn, vormen die een probleem?  
Wat leert de praktijk ons over de 
impact van vrouw-zijn.

Nagesprek geleid door Michèle 
Cuvelier (radiopresentator).

Vrouwen steunen 
vrouwen?

Zaterdag 26.03 (21u45)
Aansluitend op de film 

Sisterhood (20u)

25



26 27

The Lost Leonardo
Meer dan 500 miljoen dollar zal uitein-
delijk betaald worden voor de Salvator 
Mundi, dat voor het eerst opduikt als een 
gehavend portret van Christus tijdens 
een veiling in New Orleans. Maar is het 
duurste schilderij aller tijden wel een echte 
Leonardo da Vinci of is dit slechts wat rijke 
kopers en machtige kunstinstellingen 
willen geloven? Hallucinante prijzen, onze-
kerheid over de authenticiteit en uitein-
delijk een nieuwe verdwijning drijven de 
spanning op in dit hedendaagse mysterie.

1u36 - Denemarken - 2021 - Regie: 
Andreas Koefoed - D Engels, Frans OT 
Nederlands - Vertoning: do 31.03 (20u), 
do 31.03 (20u30) in ZED-Vesalius 

Deze vertoning maakt deel uit van de Slotavond 

en wordt voorafgegaan door de prijsuitreiking en 

gevolgd door een nagesprek met de regisseur.

The Mushroom 
Speaks
Fungi hebben ons veel te vertellen 
en het wordt tijd dat we luisteren. 
Diverse enthousiastelingen - ver-
bonden door hun fascinatie voor 
fungi - gaan op zoek naar antwoor-
den op uiteenlopende heden-
daagse vragen. Schimmelacti -
visten, paddenstoelenzoekers en 
-plukkers, wetenschappers, kwekers 
en spirituele zoekers vertellen over 
de wondere wereld van fungi, waar 
niet alleen praktische oplossingen 
te vinden zijn, maar ook bijzondere 
levenslessen. 

1u30 - Zwitserland - 2021 - Regie: 
Marion Neumann - D Duits, Japans, 
Engels OT Engels Vertoning: vr 25.03 
(20u) in 30CC/Wagehuys, di 29.03 
(13u30) in ZED-Vesalius

Lost and Found in Paris
De dienst verloren voorwerpen in hartje Parijs is de laatste strohalm voor iedereen die 
iets belangrijk is kwijtgespeeld in de lichtstad. Het kost moeite om er je spullen terug te 
vinden: lang aanschuiven, papierwerk en veel geduld voor gedetailleerde beschrijvingen. 
Maar de ultieme hoop om het verloren object terug te vinden, maakt dit allemaal goed. 
De verhalen van de verloren spullen en de omstandigheden waarin ze zijn kwijtgeraakt, 
bieden een bijzonder intieme en verrassend boeiende inkijk in de levens van alledag.

1u18 - Frankrijk - 2020 - Regie: Laura Lamanda - D Frans OT Engels Vertoning: do 24.03 
(22u30), vr 25.03 (18u) in Auditorium Vesalius

Spectrum
Een uiterst gevarieerde selectie films die de echte 
documentaireliefhebber niet mag missen. Films die 
furore maken in het internationale filmfestivalcircuit of net 
onbekende pareltjes die de programmator met plezier 
aan je voorstelt. Stuk voor stuk films die een toonbeeld zijn 
van waar DOCVILLE voor staat: sterke auteursfilms 
die het grote scherm verdienen.

Girl Gang
Leonie en drie andere tienermeisjes zijn kinderen van hun tijd: sociale media zijn cruciaal 
in hun leven. Leonie heeft miljoenen volgers op Instagram, de ultieme droom van vele 
opgroeiende tieners. Haar leven lijkt dan ook perfect en haar ouders stappen mee in het 
verhaal. Een intieme inkijk in een wereld waar opgroeien opwindend, maar ook chaotisch 
en soms beklemmend is.

1u36 - Zwitserland - 2022 - Regie: Susanne Regina Meures - D Duits OT Engels  Vertoning: 
zo 27.03 (17u) in Auditorium Vesalius, do 31.03 (20u15) in Kinepolis

SLOTFILM
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Listening to Kenny G
Kenny G is de bestverkochte instrumentalist aller tijden en één van de bekendste, maar ook 
meest gehate. Voor de één topmuziek, voor de andere kitcherige muzak. In wat meer is dan 
een simpele biografie, creëert Penny Lane niet enkel het levensverhaal van de populaire 
saxofonist, maar ook een - soms heerlijk ironisch - essay over het verschil tussen hoge en lage 
kunst, goede of slechte smaak, genres en populariteit, marketing en muziekkritiek.

1u37 - VS - 2021 - Regie: Penny Lane - D Engels OT geen - Vertoning: do 24.03 (20u) in 
Kinepolis, za 26.03 (13u30) in ZED-Vesalius

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met Jeroen D’hoe, professor popmuziek  (KU Leuven).

Flee
Voor het eerst sinds zijn vlucht uit Afghanistan wil de homoseksuele Amin voorzichtig zijn 
verhaal doen. Hij hield het 20 jaar geheim en hij blijft behoedzaam: zijn verhaal wordt verteld 
in een geslaagde combinatie van animatie en archiefbeelden. Deze aangrijpende zoek-
tocht naar identiteit, veiligheid en acceptatie werd bekroond met de Grote Juryprijs op het 
prestigieuze Sundance Filmfestival en werd voor maar liefst drie Oscars genomineerd. 

1u30 - Denemarken, Zweden, Noorwegen, Frankrijk - 2021 - D Deens, Engels, Zweeds OT 
Nederlands - Regie: Jonas Poher Rasmussen - Vertoning: vr 25.02 (17u30), do 24.03 (18u) 
in ZED-Vesalius

The Gig is Up
Uber, Amazon, Deliveroo, … 
Miljoenen mensen over heel 
de wereld werken voor de 
globale ‘gig’ economie die 
beheerd wordt door mul-
tinationals. Deze industr ie 
heeft een waarde van meer 
dan vijf biljoen USD en groeit 
gestaag ieder jaar. Maar wat 
is de kost hiervan? Deze aan-
gr i jpende bewustmaking 
over flexwerkers zorgt voor 
een ontnuchterende reality 
check.

1u28 - Canada, Frankrijk - 
2021 - Regie: Shannon Walsh 
- D Engels OT geen - 
Vertoning: za 26.03 (18u15), 
wo 30.03 (20u15) in Audito-
rium Vesalius

The Alpinist
Wat drijft een mens om bergtop-
pen te beklimmen op een hoogte 
waar elk klein foutje fataal kan zijn. 
De 23-jarige klimmer Marc-André 
Leclerc klimt liefst alleen, ver weg 
van de schijnwerpers. Toch willen 
twee filmmakers hem volgen in deze 
indrukwekkende en tegelijk intieme 
documentaire. Een duizelingwek-
kende cinematografische belevenis 
die een oprecht eerbetoon vormt 
aan de onvoorstelbare prestaties 
van een visionair klimmer en zijn 
brandende passie voor de bergen.

1u32 - VS - 2021 - Regie: Peter 
Mortimer & Nick Rosen - D Engels 
OT Nederlands - Vertoning: vr 25.03 
(20u15), wo 30.03 (20u15) in Kinepolis

Uber, Amazon, Deliveroo, … Mil-
joenen mensen werken voor de 
globale ‘gig’ economie: geen 
loon per uur, maar per opdracht.  
Maar wat is de kost hiervan? Is dit 
de toekomst van de economie? 
Of net een ten alle koste te vermij-
den horrorscenario?

Nagesprek met een VRT NWS 
journalist.

Platformeconomie

Woensdag 30.03  (21u50)
Aansluitend op de film 
The Gig is Up (20u15)
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Kids Cup
Over heel de wereld trainen ambitieuze jonge voetballers voor één doel: een medaille winnen 
op de Norway Cup, het grootste internationale sporttoernooi voor kinderen. Van China tot 
Brazilië, van Palestina tot Tanzania: voor de jongeren die naar Oslo komen is het toernooi veel 
meer dan een sportieve belevenis. Het gaat niet enkel om winnen, maar om het loslaten van 
het bekende en het ontdekken van een nieuwe wereld. Neem een duik in de overweldigende 
tienerwereld met deze feelgood coming-of-age film.

1u30 - Noorwegen - 2021 - Regie: Line Hatland - D Noors OT Engels - Vertoning: zo 27.03 (13u), 
wo 30.03 (15u30) in ZED-Vesalius

The Velvet Queen
Schrijver Sylvain Tesson trekt samen met de 
gerenommeerde natuurfotograaf Vincent 
Munier naar de Tibetaanse hoogvlakte, op 
zoek naar één van de meest schuchtere 
dieren op aarde: de sneeuwpanter. Tijdens 
het lange wachten in arctische temperatu-
ren stelt Tesson zich de vraag wie er wie aan 
het bekijken is. Regisseur Marie Amiguet weet 
het verhaal van de queeste te vertalen naar 
oogstrelende beelden, de soundtrack van 
Warren Ellis en Nick Cave maken van de film 
een hypnotische kijkervaring.

1u32 - Frankrijk - 2021 - Regie: Marie 
Amiguet, Vincent Munier - D Frans OT Engels 
- Vertoning: wo 23.03 (20u) in ma 28.03 
(20u15) in Kinepolis

De vertoning van 23.03 is deel van de Openingsavond 

en zal gevolgd worden door een nagesprek met de 

regisseurs.

Science Friction
Wetenschappelijke experten en de media: het is vaak een moeilijk huwelijk. Door het 
fundamentele verschil in hun aard - grondig onderzoek versus de nood aan snel en liefst 
spectaculair nieuws - is er een onvermijdelijk spanningsveld. Maar soms is er meer aan de 
hand en is er sprake van ronduit malafide tactieken. Een onthutsende, bij momenten hila-
rische, documentaire over een belangrijke maatschappelijke evolutie. 

1u26 - VS - 2021 - Regie: Emery Emery - D Engels OT geen - Vertoning: zo 27.03 (14u), 
ma 28.03 (18u15) in Auditorium Vesalius

Ennio
Een lang interview met maestro 
Ennio Morricone vormt de basis 
voor dit portret van het uitzonder-
lijke leven en werk van de legen-
darische Italiaanse componist, 
die iconische filmmuziek schreef 
voor klassiekers als The Good, the 
Bad, and the Ugly, The Mission en 
The Untouchables. Ennio biedt een 
zeldzame kijk in het hoofd van een 
muzikaal genie. Een meeslepende 
documentaire waarin het inter-
view rijkelijk aangevuld wordt met 
archiefbeelden en herinneringen 
van collega’s en filmmakers als 
Clint Eastwood, Quentin Tarantino, 
Bruce Springsteen en Hans Zimmer.

2u36 - Italië - 2021 - Regie: 
Giuseppe Tornatore - D Engels, 
Italiaans OT Nederlands Verto-
ning: zo 27.03 (14u) in ZED-Vesa-
lius, di 29.03 (20u15) in Kinepolis

De vertoning van 27.03 wordt ingeleid 

door Robin Broos, auteur van The Original 

Soundtrack.

Wetenschappelijke experten en 
de media: het is vaak een moeilijk 
huwelijk.  Door het fundamen-
tele verschil in hun aard - grondig 
onderzoek versus de nood aan snel 
en liefst provocerend nieuws - is er 
een onvermijdelijk spanningsveld. 

Gesprek met prof. Marc Van 
Ranst (KU Leuven), vulkanoloog 
Sam Poppe (Polish Academy of 
Sciences en een van de onderwer-
pen van de film), Hilde Devoghel 
(coördinator wetenschapscom-
municatie KU Leuven en bestuurs-
lid SciMingo). Gemodereerd door 
Marleen Finoulst (hoofdredacteur 
Gezondheid & Wetenschap).
 
I.s.m. SKEPP  

Media versus Wetenschap

Zondag 27.03 (15u30)
Aansluitend op de film 
Science Friction (14u)

OPENINGSFILM
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Set! 
Ontdek de wereld van tafeldek-
ken als competitieve sport, excen-
trieke hobby en statement art. Denk 
hierbij aan rijkelijk gedecoreerde 
tafels met (soms) controversiële 
boodschappen, een doorgedreven 
aandacht voor detail, maar vooral 
aan heel veel passie. Wie een vorkje 
misplaatst, mikt naast de grote prijs 
t i jdens ‘de Olympische Spelen 
van het tafeldekken’ in Californië. 
Negen karaktervolle deelnemers 
nemen je mee in een vermakelijke 
en verrassend spannende mix van 
competitiviteit, drama, passie en 
humor.

1u45 - VS - 2021 - Regie: Scott 
Gawlik - D Engels OT geen - 
Vertoning: za 26.03 (20u15), do 
31.03 (20u) in Kinepolis

How to 
Kill a Cloud
De wolken manipuleren zodat het 
gaat regenen op plaatsen waar 
het nodig is. Een Finse specialiste in 
geo-engineering stapt vol enthou-
siasme in een peperduur weten-
schappelijk project in de Verenigde 
Arabische Emiraten, waar ze als 
enige vrouw een buitenbeentje 
is. Geleidelijk aan begint ze zich 
steeds meer vragen te stellen bij het 
echte doel achter het wetenschap-
pelijke onderzoek. Gaat het om het 
vergroten van waterzekerheid in 
door droogte geteisterd land? Of 
om het creëren van nieuwe militaire 
toepassingen?

1u21 - Finland, Denemarken - 2021 
- Regie: Tuija Halttunen - D Engels, 
Fins, Arabisch OT Engels - Vertoning:  
wo 23.03 (22u15) in ZED-Vesalius, 
ma 28.03 (20u) in Kinepolis

Shadow Game
Ze waren nog erg jong toen ze vertrokken en ze zijn al lang onderweg. 
Drie jaar lang worden enkele jonge vluchtelingen gevolgd op hun 
tocht door Europa. De tieners doorkruisen besneeuwde landschap-
pen en komen op hun pad agressieve grenspolitie tegen. Gefilmd als 
een cynisch computerspel waar je obstakels moet vermijden en uit 
de handen van ‘de slechteriken’ dient te blijven blijven, laat deze film 
zien wat het betekent op te groeien terwijl je op de dool bent.

1u30 - Nederland - 2021 - Regie: Eefje Blankevoort & Els van 
Driel - D Engels,  Persisch, Arabisch, Koerdisch OT Nederlands - 
Vertoning: ma 28.03 (18u) in ZED-Vesalius

Wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en met de game designers.

Shadow Game - The Game
Ongezien in België :  naar aanleiding van Shadow Game ont-
wikkelde het Leuvense Happy Volcano Shadow Game - The 
Game. Een computerspel, gebaseerd op de film, waarbij je 
zelf het hoofdpersonage van de documentaire speelt. Je gaat 
op zoek naar onderdak, vermijdt de grenspolitie, maakt en 
verliest vrienden onderweg.

Een voorlopige versie van het spel zal doorlopend te spelen 
zijn in de foyer van Cinema ZED Vesalius. Op maandag 28.03 
komen de spelmakers én filmmakers samen om hun samen-
werking en vooruitgang te presenteren.

Mr Bachmann and His Class
Zijn leerlingen zijn tussen de twaalf en de veertien jaar, ze 
komen samen uit meer dan twaalf landen, sommigen 
spreken amper Duits. Maar meester Bachmann zoekt naar 
dat wat hen verenigt, hij prikkelt hun verbeelding en inspi-
reert met muziek en taal. Hij heeft niet alleen de taak om 
deze jongeren de nodige dosis wiskunde, taal en weten-
schap aan te leren, hij moet ze ook klaarstomen voor de 
volgende graad en bij uitbreiding, het leven. Deze Zilveren 
Beer winnaar is een warme hommage aan het soort leer-
kracht dat je ieder kind toewenst.

3u37 - Duitsland - 2021 - Regie: Maria Speth - D Duits OT 
Nederlands - Vertoning: zo 27.03 (10u) in ZED-Vesalius

The Rescue
In de zomer van 2018 raken twaalf Thaise voetballertjes en hun 
coach vast te zitten in een ondergelopen grot. Er wordt een 
reddingsactie opgezet, maar het blijkt een bijna onmogelijke 
opdracht. Het Thaise leger roept daarom de hulp in van enkele 
Britse grotduikers. Met ongeziene toegang en nooit eerder 
vertoond beeldmateriaal, vertellen de makers van Free Solo hier 
een verhaal van vastberadenheid en ongekend teamwork. Een 
bloedstollende thriller die het verdient om gezien te worden op 
een groot scherm in de duisternis van een cinemazaal. 

1u50 - VS, Thailand - 2021 - Regie: Jimmy Chin en Elizabeth 
Chai Vasarhelyi - D Thais, Engels OT Nederlands - Vertoning: 
zo 27.03 (20u15) in Kinepolis

+
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JFK Revisited
30 jaar na zi jn bekroonde f i lm 
JFK ruilt Oliver Stone fictie in voor 
documentaire om de onthutsende 
geschiedenis van de moord op 
Kennedy te analyseren. Hij gebruikt 
h ie r voor a rch iefbeelden d ie 
recenter zijn vrijgegeven en nieuwe 
analyses van oudere archiefbeel-
den. Een onthutsende onderzoeks-
documentaire over een moord die 
de wereld schokte.

1u58 - VS - 2021 - Regie: Oliver 
Stone - D Engels OT geen - 
Vertoning: do 24.03 (20u15), 
za 26.03 (20u) in Kinepolis

De vertoning van 26.03 wordt gevolgd door 

een nagesprek met Flip de Mey (auteur 

van Cold Case Kennedy en The Lee Harvey 

Oswald Files)

The Story 
of Looking
Bekroond documentairemaker Mark 
Cousins (The Story of Fi lm) maakt 
zich op voor een operatie die zijn 
zicht moet herstellen. Het doet hem 
stilstaan bij de rol die het zicht heeft 
op ons leven. Deze fascinerende reis 
doorheen de geschiedenis van het 
kijken onthult hoe onze manier van 
kijken doorheen de tijd veranderd is. 
Cousins bevestigt zich als meester in 
het selecteren van de meest verruk-
kelijke beelden uit de filmgeschiede-
nis.

1u30 - VK - 2021 - Regie: Mark 
Cousins - D Engels OT geen - Verto-
ning: wo 23.03 (18u), vr 25.03 (22u30) 
in ZED-Vesalius

Fond 
of Footage

LA ‘92
Een explosieve cocktail van structureel ongestraft politiegeweld en raciale spanningen 
resulteerde in 1992 in dodelijke rellen die zes dagen aanhouden. Concrete aanleiding voor 
de rellen was de vrijspraak van de agenten die taxichauffeur Rodney King met extreem 
geweld arresteerden. 25 jaar later blikken regisseurs Daniel Lindsay en T. J. Martin voor 
National Geographic terug op deze traumatische gebeurtenissen met behulp van archief-
beelden, nieuwsitems en ongezien beeldmateriaal.

1u54 - VS - 2017 - Regie: Daniel Lindsay & T. J. Martin - D Engels OT geen - Vertoning: za 
26.03 (16u) in  Auditorium Vesalius, ma 28.03 (13u30) in ZED-Vesalius 

Voor documentairemakers is ‘found footage’ 
een onuitputtelijk bron van materiaal. Dit 
‘gevonden beeldmateriaal’ kan bestaan 
uit archiefbeelden of recente filmopnames 
gemaakt met een ander doel. Maar hoe ga 
je om met dit beeldmateriaal? DOCVILLE 
selecteerde enkele documentaires die 
archiefbeelden op meeslepende en 
originele wijze weten te verwerken in hun film. 
Creatief met archief!

Ibiza: The Silent Movie
Een bedwelmende muzikale tijdreis doorheen de geschie-
denis van het meest charismatische en invloedrijke eiland 
van de dansmuziek. Een oppeppend verhaal van hedo-
nisme, spiritualiteit en muziek, maar ook van commerciali-
sering en gentrificatie dat het bohemien hart van Ibiza voor 
uitdagingen stelt. Laat je meeslepen in deze prikkelende 
visuele en muzikale onderdompeling in de ziel van Ibiza.

1u31 - VK - 2019 - Regie: Julien Temple - D geen - 
Vertoning: vr 25.03 (14u), za 26.03 (10u30), do 31.03 (9u15) 
in  ZED-Vesalius
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The Maelstrom: A Family Chronicle
1942. Een gezin zit  bedrukt aan tafel, in het halfduister. De vrouwen herstellen kleren, koffers 
staan klaar op de achtergrond. Het is geen beginscène van een fictiefilm, maar een ama-
teurfilmpje van de familie Peereboom, een Nederlands-joods gezin dat bleef filmen tot 
de avond voordat ze gedeporteerd werden. De tragedie van de Tweede Wereldoorlog 
verteld aan de hand van familiefilmpjes die - met de wetenschap van wat er te gebeuren 
staat in het achterhoofd - recht naar het hart grijpen.

1u00 - Nederland - 1997 - Regie: Péter Forgács -D Nederlands OT Engels - Vertoning: 
do 31.03 (11u30) in ZED-Vesalius

Letter to 
the Editor
Meer dan 10.000 uitgeknipte en 
zorgvuldig gecatalogiseerde 
foto’s uit The New York Times verza-
melde bekroond documentaire-
maker Alan Berliner. Aan de hand 
van deze foto’s vertelt de regisseur 
de geschiedenis van zijn stad New 
York, zijn eigen verhaal en dat 
van zijn indrukwekkende archief.  
Een speels filmessay waarin een 
nieuwsjunkie een ode brengt aan 
een tijd waarin nieuwsberichten 
nog niet gedevalueerd waren tot 
vluchtige tijdsopnames.

1u28 - VS - 2019 - Regie: Alan 
Berliner - D Engels OT geen 
-  Vertoning: do 24.03 (17u30), di 
29.03 (17u30), do 31.03 (22u30) in 
ZED-Vesalius

Nelly & Nadine
1945. Een vrouw met Aziatische roots kijkt recht in de camera. Nadine Hwang is één van 
de overlevenden die van het concentratiekamp Ravensbrück naar Zweden werd overge-
bracht. Een jaar eerder ontmoette ze in het kamp Nelly, de liefde van haar leven. Met bij-
zondere archiefbeelden wordt het wonderlijke levensverhaal van beide vrouwen verteld, 
een fantastisch en verrassend liefdesverhaal dat je nooit meer zal vergeten. 

1u32 - Zweden, België, Noorwegen - 2022 - Regie: Magnus Gertten - D Frans, Engels 
OT Engels - Vertoning: ma 28.03 (16u), wo 30.03 (20u), do 31.03 (9u15) in ZED-Vesalius

De vertoning van 30.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en met Sylvie, de kleindochter van Nelly.

1970
1970, twee weken voor Kerst. 
Net nu beslist het communistisch 
regime in Polen om de prijzen van 
enkele essentiële producten te 
verhogen. Het resultaat: een van 
de grootste en bloedigste protes-
ten die het land gekend heeft. 
Achter de schermen plannen de 
machthebbers eerst de onder-
drukking en daarna de cover-up 
van het protest. Recent heront-
dekte telefoonopnames worden 
gecombineerd met stop-motion 
animatie en vormen zo een bijzon-
der origineel en vooral spannend 
portret van een machtscrisis.

1u10 - Polen - 2021 - Regie: Tomasz 
Wolski - D Pools OT Engels -  Verto-
ning: za 26.03 (16u), di 29.03 (15u30), 
do 31.03 (11u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 31.03 maakt deel uit van 

de Dag van het Archief waarbij de regis-

seur een uitgebreide bespreking geeft van 

zijn artistieke visie op archiefgebruik.
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Ascension
Deze Oscargenomineerde docu-
mentaire zoomt in op de bijzondere 
paradox die hedendaags China 
kenmerkt: een communistisch land 
dat als geen ander de kaart van het 
kapitalisme trekt. De stijging van de 
welvaart is de laatste decennia zo 
enorm dat het regime graag spreekt 
van ‘de Chinese droom’: niet langer 
de VS, maar China is het land waar 
iedereen die wil, rijk kan worden en 
dat op wereldvlak een leiderspo-
sitie inneemt. Een impressionistisch 
portret van de verschillende vormen 
van de Chinese droom.

1u37 - VS - 2021 - Regie: Jessica 
Kingdon - D Chinees OT Engels - 
Vertoning: wo 23.03 (20u), 
vr 25.03 (15u30), do 31.03 (22u45) 
in ZED-Vesalius

River 
Rivieren zijn de levensaders van 
onze aarde, maar ook van de 
geschiedenis van de mensheid. 
Doorheen de tijd hebben rivieren 
onze landschappen gevormd en 
onze cultuur vormgegeven. Met 
een buitengewone cinemato -
grafie en een indrukwekkende 
soundtrack toont deze film rivieren 
vanuit perspectieven die nog nooit 
eerder gezien zijn. Een muzikale en 
cinematografische ode aan hun 
kracht, diversiteit, transformerende 
vermogen en onmisbaarheid voor 
ons als mens. 

1u15 - Australië - 2021 - Regie: 
Jennifer Peedom - D Engels OT 
geen -  Vertoning:  vr 25.03 (22u00), 
za 26.03 (20u30)  in ZED-Vesalius

Outside the Dox

Outside the Dox is de kleurrijke thuishaven van 
documentaires die durven afwijken van de 
klassieke aanpak. Films die experimenteren met 
vorm of inhoud en zo het genre verbreden en 
verrijken. Zo zijn er niet-narratieve films die de 
kijker onderdompelen in een bijzonder univer-
sum, of het nu een koeienstal is of een Russische 
metro. Maar ook films die op een erg creatieve 
manier doen nadenken over grotere kwesties 
als kapitalisme in China of de verontrustende 
militarisering van de ordediensten in de VS. 

Where Are We Headed?
Een bijzondere roadmovie, volledig opgenomen binnen het metrosysteem van Moskou 
en gefilmd gedurende een jaar. Een documentairefilm die op originele wijze culturele en 
sociale kwesties in hedendaags Rusland observeert.  De vaak rijkelijk versierde metrostations 
zijn het perfecte decor voor het theater van het dagelijkse leven, met de meest diverse 
personages en de grote en kleine drama’s van alledag.

1u03 - Belarus, Rusland - 2021 - Regie: Ruslan Fedotov - D Russisch OT Engels - Vertoning: 
vr 25.03 (20u) in Kinepolis, za 26.03 (22u) in ZED-Vesalius

Riotsville USA
Welkom in Riotsville, een modelstadje gebouwd door het 
Amerikaanse leger om troepen te trainen in hun aanpak van 
grote rellen in eigen land. Waarom worden er zo’n stadjes 
gebouwd? Is de eigen bevolking de vijand? Vanwaar de 
noodzaak om de politie zo te militariseren? Deze unieke film - 
volledig opgebouwd uit archiefmateriaal - biedt het ontnuch-
terende antwoord.

1u31 - VS - 2022 - Regie: Sierra Pettengill - D Engels OT geen - 
Vertoning: vr 25.03 (13u30), wo 30.03 (22u15) in ZED-Vesalius

Cow 
Oscarwinnend regisseur Andrea Arnold filmde vier jaar lang 
melkkoe Luma en bekeek de wereld vanuit haar standpunt. Het 
brengt de dieren waar we zelden bij stilstaan letterlijk en figuurlijk 
zo dichtbij dat het een unieke ontmoeting wordt, een ware inkijk 
in hun bewustzijn. Geen geromantiseerde Disney versie, maar 
een levensechte kennismaking met de realiteit van de melkkoe, 
met zowel de schoonheid als de uitdagingen van hun leven.

1u31 - VK - 2021 - Regie: Andrea Arnold - D Engels OT Nederlands 
- Vertoning: wo 23.03 (20u15), zo 27.03 (22u) in ZED-Vesalius
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Reeducated 
Treed binnen in de geheime wereld van 
een Chinees heropvoedingskamp, waar 
mensen met een moslimachtergrond 
worden vastgehouden en gedwongen 
hun identiteit op te geven.

12 min - VS - 2020 - Regie: Sam Wolson

Praktisch: je koopt een ticket voor de compilatie van deze drie films die je met een VR-bril bekijkt. Je wordt verwacht vijf minuten voor het aangege-
ven uur verwacht aan het VR-verzamelpunt in de foyer van ZED-Vesalius. Een DOCVILLE-medewerker begeleid je in deze trip door de virtuele wereld.

Vertoning: vanaf 24.03 tot 31.03 iedere dag om 19u en 21u. Extra vertoningen op za 26.03 (16u), zo 27.03 (14u en 16u) en do 31.03 (17u).

VR DOCS
Virtual Reality (VR) is een dankbaar medium voor documentairemakers: het biedt een niet te evenaren 
ervaring die de kijker letterlijk in een ongekende realiteit onderdompelt. Dit jaar selecteerde DOCVILLE 
drie korte documentaires rond de thematiek van (n)ergens thuishoren en het zoeken naar je identiteit.

Meet Mortaza
Een poëtische inkijk in de dromen, twijfels 
én hoop van een man zonder land tijdens 
zijn jarenlange tocht van Kaboel naar 
Parijs.

12 min - Frankrijk, België - 2020 - Regie: 
Joséphine Derobe

Ferenj: A Graphic Memoir
De persoonlijke herinneringen van de 
Ethiopisch-Amerikaanse regisseur en haar 
innerlijke strijd met een dubbele identiteit 
worden perfect gevat in een bijzondere 
visuele techniek. 

12 min - VS, Ethiopia - 2020 - Regie: 
Ainslee A. Robson

Voorbij de Sterren 
(Sara van Oostrum) 15 min

And if not now, when?  
(Guy De Troyer)  28 min

Blue Bed 
(Lize Cuveele)  25 min

Vertoning: ma 28.03 (20u) in ZED-Vesalius

Wordt voorafgegaan door de uitreiking van de Sabam Pitch 

Awards en gevolgd door een nagesprek met de regisseurs.

Auteursvereniging Sabam 
ondersteunt audiovisuele auteurs op 
verschillende manieren. Er is steun 
voor filmmakers die hun sporen reeds 
hebben verdiend, maar ook voor 
jong opkomend talent. Op de Sabam 
Avond worden enkele films vertoond 
die mede dankzij deze steun werden 
gerealiseerd. 

Sabam Avond

DOCVILLE is niet alleen een publieksfestival, 
maar ook het platform voor activiteiten voor 
en door documentaire professionals. Verspreid 
over verschillende dagen zijn er activiteiten en 
netwerkmomenten voor professionals uit de 
documentairewereld. Gedetailleerde informatie en 
inschrijfmodaliteiten vind je op www.docville.be

The Place of Documentary
- Traversing Disciplines
Dinsdag 22.03 - donderdag 24.03

Documentaires zijn de laatste jaren 
aanzienlijk geëvolueerd door tech-
nologische, sociale en economische 
verschuivingen, die een impact hebben 
op zowel storytelling als op vormgeving. 
Symposium  georganiseerd door LUCA 
School of Arts en DOCNomads 

Workshop: hoe pitch ik 
mijn audiovisueel project?
Donderdag 24.03 - 12u30

Pitch sessies zijn alomtegenwoordig in de 
audiovisuele sector en vaak de eerste 
stap om een project gerealiseerd te 
krijgen. Maar hoe begin je daar nu juist 
aan? Tijdens deze interactieve workshop 
leer je hoe je een idee duidelijk en overtui-
gend kan voorstellen aan je doelpubliek. 

Day of the Doc
Vrijdag 25.03 - (30CC/wagehuys)

Professionele documentairemakers 
komen traditiegetrouw samen op de 
laatste dag van DOCVILLE voor de 
jaarlijkse Day of the Doc. Een boeiende 
‘Producent meets maker’ pitch wordt 
gevolgd door een speeddate georgani-
seerd door Flanders Doc. 

Producent meets maker 
- pitch
Vrijdag 25.03 - 14u (30CC/wagehuys)

Voorafgaand de speeddate presenteren 
geselecteerde filmmakers hun idee in zes 
minuten.

Speeddate producenten/
documentairemakers
Vrijdag 25.03 - 16u (30CC/wagehuys)

Ben je documentairemaker of journalist? 
Broed je op een goed idee voor een 
documentaire, maar heb je moeite met de 
volgende stap? Flanders Doc organiseert 
op DOCVILLE een speeddate tussen 
documentairemakers met een goed idee 
en productiehuizen die dit kunnen verwe-
zenlijken.

Vooraf inschrijven noodzakelijk 
via www.docville.be

Sabam Pitch
Maandag 28.03 - 15u (Cinema ZED Vesalius)

Sabam for Culture zet zich al decennia 
lang in voor de promotie, ontwikkeling 
en verspreiding van haar audiovisueel 
repertoire. Zo ondersteunt Sabam for 
Culture regisseurs en/of scenaristen 
rechtstreeks via een ontwikkelingsbeurs. 

Filmmakers die in aanmerking willen 
komen voor deze beurs pitchen hun film 
voor een professionele jury. De pitch is vrij 
toegankelijk voor publiek.

Dag van het archief

Donderdag 31.03  (Cinema ZED Vesalius)

Voor documentairemakers zijn  archief-
beelden een dankbare bron van mate-
riaal. In vier luiken licht de Dag van het 
archief telkens een ander aspect toe van 
het gebruik van archiefmateriaal.

9u Deel 1: Filmvertoning 
9u welkom met koffie
9u15 Filmvertoning Nelly & Nadine
11u Filmvertoning 1970 

12u15 Broodjeslunch

13u Deel 2: de artistieke verwerking van 
archiefbeelden.
Uiteenzetting en gesprek met regisseurs 
Magnus Gertten (Nelly & Nadine) en 
Tomasz Wolski (1970) over de creatieve 
verwerking van archiefbeelden.

15u Deel 3: de zoektocht naar en het 
gebruik van archiefbeelden
Hoe pak je een film met archiefbeelden pro-
ductioneel aan? Waar vind je archiefbeel-
den? En hoe kun je die correct gebruiken?

17u30 Deel 4: Panelgesprek archiefgebruik
Een panelgesprek rond de diverse 
aspecten van het gebruik van archief-
materiaal in documentaires. In aanwezig-
heid van een medewerker beeldarchief 
VRT, SABAM en een beeldresearcher. 
Begeleid door Philippe Van Meerbeeck.
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Festivalschema

 IN- OF UITLEIDING    NATIONALE SELECTIE    INTERNATIONALE SELECTIE    FILOSOFIE    KET & DOC    DOCVILLE+   WETEN&GEWETEN   SPECTRUM    FOND OF FOOTAGE   OUTSIDE THE DOX    VR DOCS   DOCVILLE ACADEMY   EVENEMENTEN 

DI 22.03  
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  20:00 The Place of Documentary (POD)

WO 23.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  10:00 POD: Artist Talk 13:00 POD: Panel 15:30 POD: Dara Waldron keynote 18:00 The Story of Looking   20:00 Ascension 22:00 The Perverts Guide to Cinema

ZED VESALIUS  16:00 Name of the Game 18:00 Trenches 20:15 Cow 22:15 How to Kill a Cloud

AUDITORIUM  18:15 Examined Life 20:15 The Perverts Guide to Ideology

KINEPOLIS    20:00 Opening: The Velvet Queen

DO 24.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  14:00 The Brain 16:00 The Soldier 17:30 Letter to the editor 20:15 Young Plato 22:30 Lost and found in Paris

ZED VESALIUS  10:00 POD : Panel 13:00 POD : Panel 15:30 POD: Fiona Tan ... 18:00 Flee   20:00 POD: Ascent 22:00 Salary Man

AUDITORIUM 18:15 Eternity at Last   20:00 Duty of Care

WAGEHUYS  12:30 Pitch Workshop 18:00 Future Shocked 20:45 Jihad Rehab

KINEPOLIS    20:00 Listening to Kenny G

KINEPOLIS  20:15 JFK Revisited

FOYER 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

VR 25.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  14:00 Ibiza: The ... 16:00 A Declaration of ... 17:30 Flee           19:45 Eternity at Last 22:00 River

ZED VESALIUS  13:30 RiotsVille, ... 15:30 Ascension 17:30 A Marble Travelogue 19:30          Oliver Sacks: His Own Life 22:30 The Story of Looking

AUDITORIUM 18:00 Lost and found in Paris   20:00 Jason 21:40 D+ - Jeugdzorg 2.0

WAGEHUYS  14:00 Pitch 16:00 Speeddate Producenten 18:00 Examined Life   20:00 The Mushroom Speaks

KINEPOLIS    20:00 Where are we headed

KINEPOLIS  20:15 The Alpinist

FOYER 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

Op zoek naar de sneeuwpanter in deze cinematografische parel.
The Velvet Queen

Uitgelicht

Kan de zorg voor een beter klimaat wettelijk afgedwongen worden?
Duty of Care

Uitgelicht

Goede, totale jeugdzorg... Waarom lukt het ons niet? Een gesprek.
D+ Jeugdzorg 2.0

Uitgelicht
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Festivalschema

 IN- OF UITLEIDING    NATIONALE SELECTIE    INTERNATIONALE SELECTIE    FILOSOFIE    KET & DOC    DOCVILLE+   WETEN&GEWETEN   SPECTRUM    FOND OF FOOTAGE   OUTSIDE THE DOX    VR DOCS   DOCVILLE ACADEMY   EVENEMENTEN 

ZA 26.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  10:00 The Perverts Guide to ... 13:30 Listening to ... 16:00 1970 18:00 Four Seasons in a Day 20:30 River 22:00 Where are we headed

ZED VESALIUS  10:30 Ibiza: ... 12:30 Free Will 15:00 The Mole: Undercover in ... 17:30 Antigone, how dare we!  20:00 New Pigs on the block 21u45 Oliver Sacks: His ...

AUDITORIUM  11:00 Solutions 14:00 Navalny 16:00 LA ‘92 18:15 The Gig is Up 20:15 Sisterhood 21:45 D+ - Vrouwen steunen ...

KINEPOLIS     20:00 JFK Revisited

KINEPOLIS 20:15 Set!

FOYER 16:00 VR Docs 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

ZO 27.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  10:00 The Perverts ... 13:00 Kids Cup 15:00 Name of the Game 18:30 My Voice Will Be With You 20:30 Salary Man 22:30 Trenches

ZED VESALIUS  10:00 Mr Bachmann 14:00 Ennio 17:30 The Mission   20:00 A Parked Live 22:00 Cow

AUDITORIUM 11:00 The Mole: ... 14:00 Science... 15:30 D+ - Media vs ... 17:00 Girl Gang 19:00 L’Empire du      Silence 21:00 D+ Is er hoop voor ...

WAGEHUYS  11:00 Solutions 14:00 Young Plato + 
Filosoferen met kind... 16:00 Jihad Rehab 18:00 D+ Deradicalisering   20:00 The Mole: Undercover in North Korea

KINEPOLIS    20:00 My Old School

KINEPOLIS  20:15 The Rescue

FOYER 14:00 VR 16:00 VR Docs 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

MA 28.03  
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  13:30 A Declaration of ... 15:00 SABAM Pitch 17:30 Solutions   20:00 Sabam Avond 22:15 My Old School

ZED VESALIUS  13:30 LA ‘92 16:00 Nelly & Nadine 18:00 Shadow Game 20:30 Heimaland 22:15 New Pigs on the block

AUDITORIUM 18:15 Science Friction 20:15 The Brain 22:00 D+ - AI: Droom of ...

WAGEHUYS  18:00 Jason   20:00 Navalny

KINEPOLIS    20:00 How to Kill a Cloud

KINEPOLIS  20:15 The Velvet Queen

FOYER 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

Een tedere film die op ongeziene wijze de 
ambigue relatie belicht tussen mens en dier.

New Pigs on the Block

Uitgelicht

Kinderen verkennen prikkelende filosofische vragen 
en gaan met elkaar in dialoog over hun ideeën.

Filosoferen met kinderen

Uitgelicht

Voorstelling van een computerspel 
gebaseerd op de gelijknamige documentaire.

Shadow Game - The Game

Uitgelicht
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 IN- OF UITLEIDING    NATIONALE SELECTIE    INTERNATIONALE SELECTIE    FILOSOFIE    KET & DOC    DOCVILLE+   WETEN&GEWETEN   SPECTRUM    FOND OF FOOTAGE   OUTSIDE THE DOX    VR DOCS   DOCVILLE ACADEMY   EVENEMENTEN 

DI 29.03  
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  13:30 Antigone, how dare we! 15:30 1970 17:30 Letter to the editor 19:30          The Mission 21:30 The Soldier

ZED VESALIUS  13:30 The Mushroom Speaks 16:00 Name of the Game 18:00 ALL-IN   20:00 Dragon Women 22:15 Sisterhood

AUDITORIUM  20:15 Free Will 22:15 D+ - Bestaat vrije wil?

KINEPOLIS    20:00 Oliver Sacks: His Own Life

KINEPOLIS 20:15 Ennio

FOYER 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

WO 30.03  
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  13:30 Ket & Doc 15:30 Kids Cup 17:30 A Marble Travelogue 19:30         Juste un Mouvement 22:00 L’Empire du Silence

ZED VESALIUS  14:00 Young Plato 16:00 Eternity at Last 18:00 Navalny   20:00 Nelly & Nadine 22:15 RiotsVille, USA

AUDITORIUM 18:00 Žižek! 19:15 D+ Žižek,    ... 20:15 The Gig is Up 21:50 D+ - Platformeconomie

KINEPOLIS    20:00 Fire of Love

KINEPOLIS  20:15 The Alpinist

FOYER 19:00 VR Docs 21:00 VR Docs

DO 31.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00

ZED VESALIUS  9:15 Ibiza: ... 11:30 The Maelstrom 13:30 Jihad Rehab 16:00 The Mission 18:30 Fire of Love 20:30 The Lost Leonardo 22:30 Letter to the editor

ZED VESALIUS  9:15 Nelly ... 11:00 1970 13:00 Dag van het archief   20:00 The Lost Leonardo 22:45 Ascension

AUDITORIUM 19:00  Duty of Care

KINEPOLIS    20:00 Set!

KINEPOLIS  20:15 Girl Gang

FOYER 17:00 VR Docs 19:00 VR Docs

Het onwaarschijnlijke verhaal van een geheime liefde in barre tijden.
Nelly & Nadine

Uitgelicht

Wereldpremière van Free Will gevolgd door 
debat over het (al dan niet) bestaan van vrije wil.

D+ Free will + debat

Uitgelicht

Een hele dag gewijd aan creatief archiefgebruik: 
van auteursvisie tot rechten en alles ertussen.

Dag van het Archief

Uitgelicht



A film by
Frédérique 

de Montblanc

DIRECTED BY FRÉDÉRIQUE DE MONTBLANC PRODUCED BY BART VAN LANGENDONCK
PRODUCER VINCENT METZINGER COPRODUCERS ADRIAN BLASER, ALINE SCHMID, HEEJUNG OH

IMAGE OLIVIER BOONJING, TRISTAN GALAND SOUND ROLAND VOGLAIRE, YANN ELIE-GORANS EDITING JULIE 
NAAS SOUND EDITING ROLAND VOLGAIRE ORIGINAL MUSIC NICOLAS RABAEUS MIX DENIS SÉCHAUD A SAVAGE 

FILM PRODUCTION COPRODUCED BY BEAUVOIR FILMS, SEESAW PICTURES IN ASSOCIATION WITH EYEWORKS FILM & 
TV DRAMA, SCIO IN COPRODUCTION WITH WDR - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN, RTS TÉLÉVISION SUISSE 

ROMANDE, RTBF TÉLÉVISION BELGE, CANVAS WITH THE SUPPORT OF THE FLANDERS AUDIOVISUAL FUND (VAF), 
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MINISTRY OF SCIENCE AND ICT (REPUBLIC OF KOREA), KOREA COMMUNICATIONS AGENCY, EBS DOCUPRIME, 
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Savage Film, Beauvoir Films 
& Seesaw Pictures present

DANISH DOCUMENTARY
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A F ILM BY

PERNILLE ROSE GRØNKJÆR

W W W . D A N I S H D O C U M E N T A R Y . C O M

DIRECTOR AND PRODUCER PERNILLE ROSE GRØNKJÆR   WRITERS PER SANDHOLT · PERNILLE ROSE GRØNKJÆR
CINEMATOGRAPHER BEN BERNHARD   EDITOR PER SANDHOLT   SOUND DESIGNER JACQUES BUE PEDERSEN   COMPOSER JONAS STRUCK   GRAPHIC DESIGNER ANDERS HUULGAARD   

ASSOCIATE PRODUCER & CO WRITER KRISTINA KORSHOLM   LINE PRODUCERS NINA LEIDERSDORFF · ALONSO MAYO · KARINA BERNAUER   COLORIST ANDERS V. CHRISTENSEN
FINANCIAL CONTROLLER ERLEND INDSETH   EXECUTIVE PRODUCERS EVA MULVAD · SIGRID JONSSON DYEKJÆR · MIKALA KROGH · PERNILLE ROSE GRØNKJÆR

with support from THE DANISH FILM INSTITUTE Film Commissioner Frank Piasecki Poulsen · THE LUNDBECK FOUNDATION 
CREATIVE EUROPE - MEDIA Programme of the European Union · DR TV

MADONNEN FILM PRESENTS

SCENARIO EN REGIE ISCHA CLISSEN, DORUS MASURE   PRODUCENTEN MAARTEN BERNAERTS, BRAM CONJAERTS, BARBARA DYCK   CINEMATOGRAFIE DORUS MASURE   KLANK ISCHA CLISSEN 

MONTEUR PIETER PEETERS   COMPONIST ÚLFUR HANSSON   TITLE DESIGN & ANIMATIE ANNELIES VAES   GRADING CHIARA PONTUALI   SOUND DESIGN MARIUS HEUSER, THIERRY DEVRIES  

 IN COPRODUCTIE MET COMPASS FILMS, RAYUELA PRODUCTIONS, VRT CANVAS   MET DE STEUN VAN HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF), DE BELGISCHE TAX SHELTER VAN DE BELGISCHE OVERHEID, 

THE CINEMA AND AUDIOVISUAL CENTRE OF THE WALLONIA-BRUSSELS FEDERATION, THE ICELANDIC FILM CENTRE, THE MINISTRY OF INDUSTRIES AND INNOVATION, ICELAND

BBC FILM PRESENTS IN ASSOCIATION WITH DOC SOCIETY “COW”SOUND SUPERVISOR 

NICOLAS BECKER EDITED BY REBECCA LLOYD JACOB SCHULSINGER 
NICOLAS CHAUDEURGE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY MAGDA KOWALCZYK 
EXECUTIVE PRODUCERS ROSE GARNETT MAXYNE FRANKLIN SANDRA 
WHIPHAM PRODUCED BY KAT MANSOOR DIRECTED BY ANDREA ARNOLD
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 ★★★★ 
TIME OUT

 ★★★★ 
  “UNFLINCHING 
AND EMPATHETIC”
THE GUARDIAN

  “VITAL AND  
GROUNDBREAKING”  
THE WRAP

   “PURE CINEMA” 
INDIEWIRE

   “ARNOLD HAS FOUND...  
HER LATEST WILD  
CREATURE LONGING  
TO BE FREE” 
SCREEN

A FILM BY  
ANDREA ARNOLD

C O W

IN CINEMAS  
JANUARY 14

ON MUBI  
FEBRUARY 11

18E EDITIE   LEUVEN, BELGIUM 

Jihad Rehab Letter to 
the Editor

The Maelstrom

Paginanummer
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