
Anne Frank kan alles kwijt in haar dagboek. 
Wanneer ze erin schrijft, praat ze eigenlijk met 
Kitty, een denkbeeldige vriendin. Vele jaren later 
komt Kitty plots tot leven, in het hedendaagse 
Anne Frank Huis in Amsterdam. Kitty weet niet wat 
er gebeurd is met Anne en gaat op onderzoek uit.

Ari Folman brengt een originele, beklijvende 
en kindvriendelijke update van het Anne Frank-
verhaal. Folman is een visionaire filmmaker die in 
2009 met Waltz With Bashir een Oscarnominatie  
kreeg voor beste niet-Engelstalige film, wat 
uitzonderlijk is voor een animatiefilm. 

2021, duur: 1:39, regie: Ari Folman 
dialogen: Nederlands

Vertoningen:  26/12

Diep in de bergen van Colombia woont 
de familie Madrigal in een magisch huis op 
een wonderbaarlijke, betoverde plek - een 
Encanto genaamd. Door de magie heeft ieder-
een van de familie een bepaalde superkracht. 
Iedereen behalve… Mirabel. 

Een opgewekte en meeslepende nieuwe 
Disneyfilm die je onderdompelt in de bruisende 
cultuur van Latijns-Amerika. Boordevol vrolijke 
personages en swingende actie met een heldin 
die aantoont dat ‘gewoon zijn’ ook geweldig is.

2021, duur: 1:47, Verenigde Staten, 
regie: Byron Howard, Jared Bush, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:   12/12

De 14-jarige Johnny woont in een instelling en 
werkt als loopjongen voor een lokale drugs-
dealer. Hij droomt van een beter leven, weg 
van de instelling en van de drugs. Wanneer 
een bekende acteur een vaste klant wordt, ont-
staat er een bijzondere band tussen beiden. 

Jeroen Perceval is bij het brede publiek vooral 
bekend als acteur, maar is al een hele tijd actief 
als scenarioschrijver. Zo schreef hij samen met 
regisseur Robin Pront het scenario voor de 
bekroonde film D’Ardennen. Zijn debuut als 
regisseur is een bijzonder indrukwekkend en 
ontroerend drama.

2021, duur: 1:30, België,  regie: Jeroen 
Perceval, met: Veerle 
Baetens, Ben Segers, 
Sverre Rous, e.a.  
dialogen: Nederlands 

Vertoningen:   13/12

Napels, jaren ‘80. Tiener Fabietto groeit op in 
een gezellige Italiaanse familie die houdt van 
lekker eten, lachen, elkaar plagen en... voetbal. 
De tumultueuze stad is volledig in de ban van 
voetballegende Diego Maradona. Fabietto 
zoekt zijn eigen weg in een dolgedraaide stad 
en een familie waar altijd wel iets aan de hand is.

Oscarwinnaar Paolo Sorrentino (La Grande 
Bellezza) maakte zijn meest persoonlijke film tot 
nu toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels 
in de jaren ‘80. De film kreeg de Zilveren Leeuw 
op het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel.

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo 
Sorrentino, met: Filippo 
Scotti, Toni Servillo, 
Teresa Saponangelo, e.a. 
dialogen: Italiaans

Vertoningen:  21/12

DealerThe Hand of God Encanto
Waar is 
Anne Frank?

J E U G D F I L M J E U G D F I L M

Na het succes van de online editie van Ciné Solidair vorig jaar kan het festival, 
een initiatief van Stad Hasselt en Cinema ZED Hasselt, dit jaar plaatsvinden 
in een echte filmzaal. Zeven dagen lang kunnen de Hasselaren kennismaken 
met documentaires uit binnen- en buitenland die met een kritische blik naar de 
samenleving kijken. Samen met Stad Hasselt werd een programma opgesteld van 
tien films die stof geven tot nadenken en die je geest verscherpen. 
Bij heel wat films is een uitleiding voorzien: een nagesprek met een expert 
of de regisseur. Voor dit festival geldt een verlaagde ticketprijs van 5 euro!

Meer info vind je in de Ciné Solidair-folder of op  www.hasselt.be/cinesolidair 

Ciné Solidair 2021 Offline 
& online!
 
Alle films op het programma 
worden zowel fysiek (in de 
bioscoopzaal) als online 
vertoond. De online ver-
toningen gebeuren via het 
streamingplatform Dalton.  
 
Check www.dalton.be

Vertoning:  17/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  19/12

Vertoning:  27/12 Vertoning:  27/12

D E C E M B E R 2 0 2 1

Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

www.cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt   $ cinemazedhasselt

 a film by
 VOLKAN ÜCE

www.allindocumentary.com

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
colorist OLIVIER OGNEUX animation MAARTEN VAN VOOREN artwork STUDIO DAOUDI additional photography SANDER VANDENBROUCKE, JUANITA  ONZAGA producers EMMY OOST, MAGALIE DIERICK

 coproducers OLIVIA SOPHIE VAN LEEUWEN, SAMUEL FELLER, VALÉRIE MONTMARTIN a coproduction by CASSETTE FOR TIMESCAPES, HALAL, MAGELLAN FILMS, LITTLE BIG STORY, ONOMATOPEE FILMS
 in coproduction with VRT, BNNVARA in association with FRANCE TELEVISIONS distribution belgium  DALTON DISTRIBUTION international distribution  CAT&DOCS supported by THE FLANDERS 

AUDIOVISUAL FUND (VAF),  NETHERLANDS FILM FUND, COBO FUND, BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION, CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,
CREATIVE EUROPE MEDIA OF THE EUROPEAN UNION,  THE PASCAL DECROOS FUND, PROCIREP SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS, AND ANGOA, THE TAX SHELTER OF THE BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT 

Life Behind the closed doors of A sun-splashed hotel

Vertoning:  28/12 Vertoning:  28/12 Vertoning:  29/12 Vertoning:  30/12



Schema

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Aankoop Club ZED kaart: 
€ 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

Ciné Solidair: € 5 
      Voor alle voorstellingen van het festival 
      Solidair geldt een eenheidsprijs van 5 euro!

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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★★★★★  
“Pure Magie” (De Morgen)

★★★★1/2  
“Ronduit  indrukwekkend ” 

(Humo)

Cinema ZED Hasselt start een scholenwerking op. 
Eentje helemaal op vraag en op maat. Concreet 
betekent dit dat je met de klas een film naar keuze 
kan komen bekijken. Of het nu een gloednieuwe 
release is, een filmklassieker of een straffe 
documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf een 
suggestie doen op basis van de leeftijd van de 
leerlingen en het gewenste thema.  
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal. 
Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet 
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders 
gratis. Meer info via lore@fonk.be

Met de klas 
naar de film!

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

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

Un monde Dune

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap 
wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Op 
de nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar 
grote broer gepest wordt.  Nora staat voor een 
verscheurende keuze die haar leven helemaal 
overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd 
op een minutenlange staande ovatie, maar wist er 
ook de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen. Een 
ingehouden en toch overweldigende film die 
op unieke wijze de kwetsbaarheid, de hardheid 
én de veerkracht van kinderen portretteert en 
compromisloos voor het standpunt van Nora kiest.

2021, duur: 1:13, België, regie: Laura Wandel, 
met: Günter Duret, Karim 
Leklou, Laura Verlinden, 
Lena Girard Voss,e.a. 
dialogen: Frans  

Vertoningen:  5/12 en 
20/12

Paul Atreides ziet in een droom een mysteri-
euze vrouw die een noodoproep doet voor 
haar volk op de planeet Arrakis. Paul moet naar 
de gevaarlijkste plek in het universum reizen 
om de toekomst van zijn volk veilig te stellen.

Er werd lang en reikhalzend uitgekeken naar de 
verfilming van de legendarische scifi-klassieker 
Dune door gevierd regisseur Denis Villeneuve 
(Blade Runner 2049, Arrival). Het boek van Frank 
Herbert werd door velen als onverfilmbaar 
beschouwd, voor Villeneuve was het de ultieme 
jongensdroom.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson,
Zendaya, e.a dialogen: 
Engels 

Vertoningen:  6/12

Juli 1995. Aida werkt als tolk voor de Verenigde 
Naties in Srebrenica. Het Bosnisch-Servische leger 
rukt steeds verder op en Aida zoekt -  net als 20.000 
anderen - een veilige uitweg voor haar gezin. Ze is 
ervan overtuigd dat de VN haar zal helpen.

‘Onze’ Johan Heldenbergh speelt met verve de 
commandant van de Nederlandse blauwhelmen 
die de voorspelbare genocide in Srebrenica niet 
konden voorkomen. Deze hartverscheurende 
reconstructie van het bloedbad dat meer dan 
8.000 slachtoffers eiste werd genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Internationale Film. 

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, 
regie: Jasmila Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris 
Isaković, Juda Goslinga, 
Teun Luijkx, Johan Hel-
denbergh, e.a. dialo-
gen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen:  7/12

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Filmcadeautip

ZED cadeaubon 
Een ZED cadeaubon kost € 9,5 en geeft recht op 
een filmticket naar keuze voor een voorstelling 
in Cinema ZED. Je kan ook een ZESxZED kaart 
(€ 48) cadeau doen. We verpakken je geschenk 
in een feestelijk kaartje! 

Te koop aan de ticketbalie van Cinema ZED of 
online, via de website van ZED.

Cinema ZED–Vesalius

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED–STUK

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Geldig in

C A D E A U B O NCINEMA ZED

!  zedcinema

$  cinemazed    

"  cinemazed

Madres 
paralelas

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Al was het niet gepland, toch lijkt de al wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, klaar 
voor het moederschap. Ana, die nog in haar 
tienerjaren is, is bang en onzeker.

Madres Paralelas is vintage Almodovar: de 
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor  
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen), 
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele 
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op 
het Filmfestival van Venetië werd Pénelope 
Cruz onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: 
Penélope Cruz, 
Rossy de Palma, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen:  
14/12 en 26/12

Quo Vadis, Aida?

The Power 
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer 
George een ranch in Montana. Phil is 
een verbitterde macho, George een 
zachtaardige, stille werker. Wanneer 
George stiekem trouwt met de timide 
weduwe Rose, komt hun relatie 
helemaal op de helling te staan. 

28 jaar geleden won Jane Campion als 
eerste vrouw ooit een Gouden Palm met 
The Piano. Nu overtuigt ze opnieuw met 
een broeierig, iets donkerder drama. Een 
intelligente film met een topcast, over 
relaties die onverwacht verschuiven en 
geheimen die langzaam bovenkomen. 

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-
Zeeland, Verenigde Staten, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: Jane Campion, met: 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, 
e.a. dialogen: 
Engels 
 
Vertoningen: 
12/12

Zondag 5 december
16u30 Un Monde

Maandag 6 december 
20u Dune

Dinsdag 7 december
20u Quo Vadis, Aida?

Zondag 12 december
14u30 Encanto
16u30 The Power of the Dog   

Maandag 13 december
20u Dealer

Dinsdag 14 december
20u Madres paralelas   

Vrijdag 17 december   
20u Ciné Solidair: African Apolcalypse   

Zaterdag 18 december   
17u  Ciné Solidair: Flee     
20u Ciné Solidair: Fadma     

Zondag 19 december   
17u  Ciné Solidair: Mr. Bachmann and His Class 

Maandag 20 december
20u Un Monde

Dinsdag 21 december
20u The Hand of God  

Zondag 26 december
14u30 Waar is Anne Frank?
16u30 Madres paralelas

Maandag 27 december   
17u  Ciné Solidair: Arica
20u Ciné Solidair: ALL-IN   

Dinsdag 28 december   
17u  Ciné Solidair: Desert Paradise   
20u Ciné Solidair: Crazy Money   

Woensdag 29 december   
20u Ciné Solidair: Sabaya   

Donderdag 30 december
20u Ciné Solidair: This is Congo



Schema

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Aankoop Club ZED kaart: 
€ 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

Ciné Solidair: € 5 
      Voor alle voorstellingen van het festival 
      Solidair geldt een eenheidsprijs van 5 euro!

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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★★★★★  
“Pure Magie” (De Morgen)

★★★★1/2  
“Ronduit  indrukwekkend ” 

(Humo)

Cinema ZED Hasselt start een scholenwerking op. 
Eentje helemaal op vraag en op maat. Concreet 
betekent dit dat je met de klas een film naar keuze 
kan komen bekijken. Of het nu een gloednieuwe 
release is, een filmklassieker of een straffe 
documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf een 
suggestie doen op basis van de leeftijd van de 
leerlingen en het gewenste thema.  
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal. 
Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet 
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders 
gratis. Meer info via lore@fonk.be

Met de klas 
naar de film!

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

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

Un monde Dune

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap 
wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Op 
de nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar 
grote broer gepest wordt.  Nora staat voor een 
verscheurende keuze die haar leven helemaal 
overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd 
op een minutenlange staande ovatie, maar wist er 
ook de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen. Een 
ingehouden en toch overweldigende film die 
op unieke wijze de kwetsbaarheid, de hardheid 
én de veerkracht van kinderen portretteert en 
compromisloos voor het standpunt van Nora kiest.

2021, duur: 1:13, België, regie: Laura Wandel, 
met: Günter Duret, Karim 
Leklou, Laura Verlinden, 
Lena Girard Voss,e.a. 
dialogen: Frans  

Vertoningen:  5/12 en 
20/12

Paul Atreides ziet in een droom een mysteri-
euze vrouw die een noodoproep doet voor 
haar volk op de planeet Arrakis. Paul moet naar 
de gevaarlijkste plek in het universum reizen 
om de toekomst van zijn volk veilig te stellen.

Er werd lang en reikhalzend uitgekeken naar de 
verfilming van de legendarische scifi-klassieker 
Dune door gevierd regisseur Denis Villeneuve 
(Blade Runner 2049, Arrival). Het boek van Frank 
Herbert werd door velen als onverfilmbaar 
beschouwd, voor Villeneuve was het de ultieme 
jongensdroom.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson,
Zendaya, e.a dialogen: 
Engels 

Vertoningen:  6/12

Juli 1995. Aida werkt als tolk voor de Verenigde 
Naties in Srebrenica. Het Bosnisch-Servische leger 
rukt steeds verder op en Aida zoekt -  net als 20.000 
anderen - een veilige uitweg voor haar gezin. Ze is 
ervan overtuigd dat de VN haar zal helpen.

‘Onze’ Johan Heldenbergh speelt met verve de 
commandant van de Nederlandse blauwhelmen 
die de voorspelbare genocide in Srebrenica niet 
konden voorkomen. Deze hartverscheurende 
reconstructie van het bloedbad dat meer dan 
8.000 slachtoffers eiste werd genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Internationale Film. 

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, 
regie: Jasmila Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris 
Isaković, Juda Goslinga, 
Teun Luijkx, Johan Hel-
denbergh, e.a. dialo-
gen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen:  7/12

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Filmcadeautip

ZED cadeaubon 
Een ZED cadeaubon kost € 9,5 en geeft recht op 
een filmticket naar keuze voor een voorstelling 
in Cinema ZED. Je kan ook een ZESxZED kaart 
(€ 48) cadeau doen. We verpakken je geschenk 
in een feestelijk kaartje! 

Te koop aan de ticketbalie van Cinema ZED of 
online, via de website van ZED.

Cinema ZED–Vesalius

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED–STUK

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Geldig in

C A D E A U B O NCINEMA ZED

!  zedcinema

$  cinemazed    

"  cinemazed

Madres 
paralelas

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Al was het niet gepland, toch lijkt de al wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, klaar 
voor het moederschap. Ana, die nog in haar 
tienerjaren is, is bang en onzeker.

Madres Paralelas is vintage Almodovar: de 
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor  
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen), 
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele 
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op 
het Filmfestival van Venetië werd Pénelope 
Cruz onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: 
Penélope Cruz, 
Rossy de Palma, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen:  
14/12 en 26/12

Quo Vadis, Aida?

The Power 
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer 
George een ranch in Montana. Phil is 
een verbitterde macho, George een 
zachtaardige, stille werker. Wanneer 
George stiekem trouwt met de timide 
weduwe Rose, komt hun relatie 
helemaal op de helling te staan. 

28 jaar geleden won Jane Campion als 
eerste vrouw ooit een Gouden Palm met 
The Piano. Nu overtuigt ze opnieuw met 
een broeierig, iets donkerder drama. Een 
intelligente film met een topcast, over 
relaties die onverwacht verschuiven en 
geheimen die langzaam bovenkomen. 

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-
Zeeland, Verenigde Staten, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: Jane Campion, met: 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, 
e.a. dialogen: 
Engels 
 
Vertoningen: 
12/12

Zondag 5 december
16u30 Un Monde

Maandag 6 december 
20u Dune

Dinsdag 7 december
20u Quo Vadis, Aida?

Zondag 12 december
14u30 Encanto
16u30 The Power of the Dog   

Maandag 13 december
20u Dealer

Dinsdag 14 december
20u Madres paralelas   

Vrijdag 17 december   
20u Ciné Solidair: African Apolcalypse   

Zaterdag 18 december   
17u  Ciné Solidair: Flee     
20u Ciné Solidair: Fadma     

Zondag 19 december   
17u  Ciné Solidair: Mr. Bachmann and His Class 

Maandag 20 december
20u Un Monde

Dinsdag 21 december
20u The Hand of God  

Zondag 26 december
14u30 Waar is Anne Frank?
16u30 Madres paralelas

Maandag 27 december   
17u  Ciné Solidair: Arica
20u Ciné Solidair: ALL-IN   

Dinsdag 28 december   
17u  Ciné Solidair: Desert Paradise   
20u Ciné Solidair: Crazy Money   

Woensdag 29 december   
20u Ciné Solidair: Sabaya   

Donderdag 30 december
20u Ciné Solidair: This is Congo



Schema

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Aankoop Club ZED kaart: 
€ 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

Ciné Solidair: € 5 
      Voor alle voorstellingen van het festival 
      Solidair geldt een eenheidsprijs van 5 euro!

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt

= met in- of uitleiding

V.
U

. F
on

k 
vz

w
 - 

A
. V

es
al

iu
ss

tr
aa

t 9
c 

- 3
0

0
0 

Le
uv

en

D
U
SA

RTPLEIN

MAASTRIC
HTERSTR

AAT

★★★★★  
“Pure Magie” (De Morgen)

★★★★1/2  
“Ronduit  indrukwekkend ” 

(Humo)

Cinema ZED Hasselt start een scholenwerking op. 
Eentje helemaal op vraag en op maat. Concreet 
betekent dit dat je met de klas een film naar keuze 
kan komen bekijken. Of het nu een gloednieuwe 
release is, een filmklassieker of een straffe 
documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf een 
suggestie doen op basis van de leeftijd van de 
leerlingen en het gewenste thema.  
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal. 
Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet 
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders 
gratis. Meer info via lore@fonk.be

Met de klas 
naar de film!

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

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

Un monde Dune

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap 
wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Op 
de nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar 
grote broer gepest wordt.  Nora staat voor een 
verscheurende keuze die haar leven helemaal 
overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd 
op een minutenlange staande ovatie, maar wist er 
ook de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen. Een 
ingehouden en toch overweldigende film die 
op unieke wijze de kwetsbaarheid, de hardheid 
én de veerkracht van kinderen portretteert en 
compromisloos voor het standpunt van Nora kiest.

2021, duur: 1:13, België, regie: Laura Wandel, 
met: Günter Duret, Karim 
Leklou, Laura Verlinden, 
Lena Girard Voss,e.a. 
dialogen: Frans  

Vertoningen:  5/12 en 
20/12

Paul Atreides ziet in een droom een mysteri-
euze vrouw die een noodoproep doet voor 
haar volk op de planeet Arrakis. Paul moet naar 
de gevaarlijkste plek in het universum reizen 
om de toekomst van zijn volk veilig te stellen.

Er werd lang en reikhalzend uitgekeken naar de 
verfilming van de legendarische scifi-klassieker 
Dune door gevierd regisseur Denis Villeneuve 
(Blade Runner 2049, Arrival). Het boek van Frank 
Herbert werd door velen als onverfilmbaar 
beschouwd, voor Villeneuve was het de ultieme 
jongensdroom.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson,
Zendaya, e.a dialogen: 
Engels 

Vertoningen:  6/12

Juli 1995. Aida werkt als tolk voor de Verenigde 
Naties in Srebrenica. Het Bosnisch-Servische leger 
rukt steeds verder op en Aida zoekt -  net als 20.000 
anderen - een veilige uitweg voor haar gezin. Ze is 
ervan overtuigd dat de VN haar zal helpen.

‘Onze’ Johan Heldenbergh speelt met verve de 
commandant van de Nederlandse blauwhelmen 
die de voorspelbare genocide in Srebrenica niet 
konden voorkomen. Deze hartverscheurende 
reconstructie van het bloedbad dat meer dan 
8.000 slachtoffers eiste werd genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Internationale Film. 

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, 
regie: Jasmila Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris 
Isaković, Juda Goslinga, 
Teun Luijkx, Johan Hel-
denbergh, e.a. dialo-
gen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen:  7/12

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Filmcadeautip

ZED cadeaubon 
Een ZED cadeaubon kost € 9,5 en geeft recht op 
een filmticket naar keuze voor een voorstelling 
in Cinema ZED. Je kan ook een ZESxZED kaart 
(€ 48) cadeau doen. We verpakken je geschenk 
in een feestelijk kaartje! 

Te koop aan de ticketbalie van Cinema ZED of 
online, via de website van ZED.

Cinema ZED–Vesalius

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED–STUK

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Geldig in

C A D E A U B O NCINEMA ZED

!  zedcinema

$  cinemazed    

"  cinemazed

Madres 
paralelas

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Al was het niet gepland, toch lijkt de al wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, klaar 
voor het moederschap. Ana, die nog in haar 
tienerjaren is, is bang en onzeker.

Madres Paralelas is vintage Almodovar: de 
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor  
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen), 
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele 
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op 
het Filmfestival van Venetië werd Pénelope 
Cruz onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: 
Penélope Cruz, 
Rossy de Palma, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen:  
14/12 en 26/12

Quo Vadis, Aida?

The Power 
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer 
George een ranch in Montana. Phil is 
een verbitterde macho, George een 
zachtaardige, stille werker. Wanneer 
George stiekem trouwt met de timide 
weduwe Rose, komt hun relatie 
helemaal op de helling te staan. 

28 jaar geleden won Jane Campion als 
eerste vrouw ooit een Gouden Palm met 
The Piano. Nu overtuigt ze opnieuw met 
een broeierig, iets donkerder drama. Een 
intelligente film met een topcast, over 
relaties die onverwacht verschuiven en 
geheimen die langzaam bovenkomen. 

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-
Zeeland, Verenigde Staten, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: Jane Campion, met: 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, 
e.a. dialogen: 
Engels 
 
Vertoningen: 
12/12

Zondag 5 december
16u30 Un Monde

Maandag 6 december 
20u Dune

Dinsdag 7 december
20u Quo Vadis, Aida?

Zondag 12 december
14u30 Encanto
16u30 The Power of the Dog   

Maandag 13 december
20u Dealer

Dinsdag 14 december
20u Madres paralelas   

Vrijdag 17 december   
20u Ciné Solidair: African Apolcalypse   

Zaterdag 18 december   
17u  Ciné Solidair: Flee     
20u Ciné Solidair: Fadma     

Zondag 19 december   
17u  Ciné Solidair: Mr. Bachmann and His Class 

Maandag 20 december
20u Un Monde

Dinsdag 21 december
20u The Hand of God  

Zondag 26 december
14u30 Waar is Anne Frank?
16u30 Madres paralelas

Maandag 27 december   
17u  Ciné Solidair: Arica
20u Ciné Solidair: ALL-IN   

Dinsdag 28 december   
17u  Ciné Solidair: Desert Paradise   
20u Ciné Solidair: Crazy Money   

Woensdag 29 december   
20u Ciné Solidair: Sabaya   

Donderdag 30 december
20u Ciné Solidair: This is Congo



Schema

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Aankoop Club ZED kaart: 
€ 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

Ciné Solidair: € 5 
      Voor alle voorstellingen van het festival 
      Solidair geldt een eenheidsprijs van 5 euro!

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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★★★★★  
“Pure Magie” (De Morgen)

★★★★1/2  
“Ronduit  indrukwekkend ” 

(Humo)

Cinema ZED Hasselt start een scholenwerking op. 
Eentje helemaal op vraag en op maat. Concreet 
betekent dit dat je met de klas een film naar keuze 
kan komen bekijken. Of het nu een gloednieuwe 
release is, een filmklassieker of een straffe 
documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf een 
suggestie doen op basis van de leeftijd van de 
leerlingen en het gewenste thema.  
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal. 
Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet 
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders 
gratis. Meer info via lore@fonk.be

Met de klas 
naar de film!

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

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

Un monde Dune

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap 
wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Op 
de nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar 
grote broer gepest wordt.  Nora staat voor een 
verscheurende keuze die haar leven helemaal 
overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd 
op een minutenlange staande ovatie, maar wist er 
ook de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen. Een 
ingehouden en toch overweldigende film die 
op unieke wijze de kwetsbaarheid, de hardheid 
én de veerkracht van kinderen portretteert en 
compromisloos voor het standpunt van Nora kiest.

2021, duur: 1:13, België, regie: Laura Wandel, 
met: Günter Duret, Karim 
Leklou, Laura Verlinden, 
Lena Girard Voss,e.a. 
dialogen: Frans  

Vertoningen:  5/12 en 
20/12

Paul Atreides ziet in een droom een mysteri-
euze vrouw die een noodoproep doet voor 
haar volk op de planeet Arrakis. Paul moet naar 
de gevaarlijkste plek in het universum reizen 
om de toekomst van zijn volk veilig te stellen.

Er werd lang en reikhalzend uitgekeken naar de 
verfilming van de legendarische scifi-klassieker 
Dune door gevierd regisseur Denis Villeneuve 
(Blade Runner 2049, Arrival). Het boek van Frank 
Herbert werd door velen als onverfilmbaar 
beschouwd, voor Villeneuve was het de ultieme 
jongensdroom.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson,
Zendaya, e.a dialogen: 
Engels 

Vertoningen:  6/12

Juli 1995. Aida werkt als tolk voor de Verenigde 
Naties in Srebrenica. Het Bosnisch-Servische leger 
rukt steeds verder op en Aida zoekt -  net als 20.000 
anderen - een veilige uitweg voor haar gezin. Ze is 
ervan overtuigd dat de VN haar zal helpen.

‘Onze’ Johan Heldenbergh speelt met verve de 
commandant van de Nederlandse blauwhelmen 
die de voorspelbare genocide in Srebrenica niet 
konden voorkomen. Deze hartverscheurende 
reconstructie van het bloedbad dat meer dan 
8.000 slachtoffers eiste werd genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Internationale Film. 

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, 
regie: Jasmila Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris 
Isaković, Juda Goslinga, 
Teun Luijkx, Johan Hel-
denbergh, e.a. dialo-
gen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen:  7/12

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Filmcadeautip

ZED cadeaubon 
Een ZED cadeaubon kost € 9,5 en geeft recht op 
een filmticket naar keuze voor een voorstelling 
in Cinema ZED. Je kan ook een ZESxZED kaart 
(€ 48) cadeau doen. We verpakken je geschenk 
in een feestelijk kaartje! 

Te koop aan de ticketbalie van Cinema ZED of 
online, via de website van ZED.

Cinema ZED–Vesalius

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED–STUK

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Geldig in

C A D E A U B O NCINEMA ZED

!  zedcinema

$  cinemazed    

"  cinemazed

Madres 
paralelas

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Al was het niet gepland, toch lijkt de al wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, klaar 
voor het moederschap. Ana, die nog in haar 
tienerjaren is, is bang en onzeker.

Madres Paralelas is vintage Almodovar: de 
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor  
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen), 
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele 
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op 
het Filmfestival van Venetië werd Pénelope 
Cruz onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: 
Penélope Cruz, 
Rossy de Palma, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen:  
14/12 en 26/12

Quo Vadis, Aida?

The Power 
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer 
George een ranch in Montana. Phil is 
een verbitterde macho, George een 
zachtaardige, stille werker. Wanneer 
George stiekem trouwt met de timide 
weduwe Rose, komt hun relatie 
helemaal op de helling te staan. 

28 jaar geleden won Jane Campion als 
eerste vrouw ooit een Gouden Palm met 
The Piano. Nu overtuigt ze opnieuw met 
een broeierig, iets donkerder drama. Een 
intelligente film met een topcast, over 
relaties die onverwacht verschuiven en 
geheimen die langzaam bovenkomen. 

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-
Zeeland, Verenigde Staten, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: Jane Campion, met: 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, 
e.a. dialogen: 
Engels 
 
Vertoningen: 
12/12

Zondag 5 december
16u30 Un Monde

Maandag 6 december 
20u Dune

Dinsdag 7 december
20u Quo Vadis, Aida?

Zondag 12 december
14u30 Encanto
16u30 The Power of the Dog   

Maandag 13 december
20u Dealer

Dinsdag 14 december
20u Madres paralelas   

Vrijdag 17 december   
20u Ciné Solidair: African Apolcalypse   

Zaterdag 18 december   
17u  Ciné Solidair: Flee     
20u Ciné Solidair: Fadma     

Zondag 19 december   
17u  Ciné Solidair: Mr. Bachmann and His Class 

Maandag 20 december
20u Un Monde

Dinsdag 21 december
20u The Hand of God  

Zondag 26 december
14u30 Waar is Anne Frank?
16u30 Madres paralelas

Maandag 27 december   
17u  Ciné Solidair: Arica
20u Ciné Solidair: ALL-IN   

Dinsdag 28 december   
17u  Ciné Solidair: Desert Paradise   
20u Ciné Solidair: Crazy Money   

Woensdag 29 december   
20u Ciné Solidair: Sabaya   

Donderdag 30 december
20u Ciné Solidair: This is Congo



Anne Frank kan alles kwijt in haar dagboek. 
Wanneer ze erin schrijft, praat ze eigenlijk met 
Kitty, een denkbeeldige vriendin. Vele jaren later 
komt Kitty plots tot leven, in het hedendaagse 
Anne Frank Huis in Amsterdam. Kitty weet niet wat 
er gebeurd is met Anne en gaat op onderzoek uit.

Ari Folman brengt een originele, beklijvende 
en kindvriendelijke update van het Anne Frank-
verhaal. Folman is een visionaire filmmaker die in 
2009 met Waltz With Bashir een Oscarnominatie  
kreeg voor beste niet-Engelstalige film, wat 
uitzonderlijk is voor een animatiefilm. 

2021, duur: 1:39, regie: Ari Folman 
dialogen: Nederlands

Vertoningen:  26/12

Diep in de bergen van Colombia woont 
de familie Madrigal in een magisch huis op 
een wonderbaarlijke, betoverde plek - een 
Encanto genaamd. Door de magie heeft ieder-
een van de familie een bepaalde superkracht. 
Iedereen behalve… Mirabel. 

Een opgewekte en meeslepende nieuwe 
Disneyfilm die je onderdompelt in de bruisende 
cultuur van Latijns-Amerika. Boordevol vrolijke 
personages en swingende actie met een heldin 
die aantoont dat ‘gewoon zijn’ ook geweldig is.

2021, duur: 1:47, Verenigde Staten, 
regie: Byron Howard, Jared Bush, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:   12/12

De 14-jarige Johnny woont in een instelling en 
werkt als loopjongen voor een lokale drugs-
dealer. Hij droomt van een beter leven, weg 
van de instelling en van de drugs. Wanneer 
een bekende acteur een vaste klant wordt, ont-
staat er een bijzondere band tussen beiden. 

Jeroen Perceval is bij het brede publiek vooral 
bekend als acteur, maar is al een hele tijd actief 
als scenarioschrijver. Zo schreef hij samen met 
regisseur Robin Pront het scenario voor de 
bekroonde film D’Ardennen. Zijn debuut als 
regisseur is een bijzonder indrukwekkend en 
ontroerend drama.

2021, duur: 1:30, België,  regie: Jeroen 
Perceval, met: Veerle 
Baetens, Ben Segers, 
Sverre Rous, e.a.  
dialogen: Nederlands 

Vertoningen:   13/12

Napels, jaren ‘80. Tiener Fabietto groeit op in 
een gezellige Italiaanse familie die houdt van 
lekker eten, lachen, elkaar plagen en... voetbal. 
De tumultueuze stad is volledig in de ban van 
voetballegende Diego Maradona. Fabietto 
zoekt zijn eigen weg in een dolgedraaide stad 
en een familie waar altijd wel iets aan de hand is.

Oscarwinnaar Paolo Sorrentino (La Grande 
Bellezza) maakte zijn meest persoonlijke film tot 
nu toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels 
in de jaren ‘80. De film kreeg de Zilveren Leeuw 
op het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel.

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo 
Sorrentino, met: Filippo 
Scotti, Toni Servillo, 
Teresa Saponangelo, e.a. 
dialogen: Italiaans

Vertoningen:  21/12

DealerThe Hand of God Encanto
Waar is 
Anne Frank?

J E U G D F I L M J E U G D F I L M

Na het succes van de online editie van Ciné Solidair vorig jaar kan het festival, 
een initiatief van Stad Hasselt en Cinema ZED Hasselt, dit jaar plaatsvinden 
in een echte filmzaal. Zeven dagen lang kunnen de Hasselaren kennismaken 
met documentaires uit binnen- en buitenland die met een kritische blik naar de 
samenleving kijken. Samen met Stad Hasselt werd een programma opgesteld van 
tien films die stof geven tot nadenken en die je geest verscherpen. 
Bij heel wat films is een uitleiding voorzien: een nagesprek met een expert 
of de regisseur. Voor dit festival geldt een verlaagde ticketprijs van 5 euro!

Meer info vind je in de Ciné Solidair-folder of op  www.hasselt.be/cinesolidair 

Ciné Solidair 2021 Offline 
& online!
 
Alle films op het programma 
worden zowel fysiek (in de 
bioscoopzaal) als online 
vertoond. De online ver-
toningen gebeuren via het 
streamingplatform Dalton.  
 
Check www.dalton.be

Vertoning:  17/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  19/12

Vertoning:  27/12 Vertoning:  27/12

D E C E M B E R 2 0 2 1

Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

www.cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt   $ cinemazedhasselt

 a film by
 VOLKAN ÜCE

www.allindocumentary.com

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMER
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Anne Frank kan alles kwijt in haar dagboek. 
Wanneer ze erin schrijft, praat ze eigenlijk met 
Kitty, een denkbeeldige vriendin. Vele jaren later 
komt Kitty plots tot leven, in het hedendaagse 
Anne Frank Huis in Amsterdam. Kitty weet niet wat 
er gebeurd is met Anne en gaat op onderzoek uit.

Ari Folman brengt een originele, beklijvende 
en kindvriendelijke update van het Anne Frank-
verhaal. Folman is een visionaire filmmaker die in 
2009 met Waltz With Bashir een Oscarnominatie  
kreeg voor beste niet-Engelstalige film, wat 
uitzonderlijk is voor een animatiefilm. 

2021, duur: 1:39, regie: Ari Folman 
dialogen: Nederlands

Vertoningen:  26/12

Diep in de bergen van Colombia woont 
de familie Madrigal in een magisch huis op 
een wonderbaarlijke, betoverde plek - een 
Encanto genaamd. Door de magie heeft ieder-
een van de familie een bepaalde superkracht. 
Iedereen behalve… Mirabel. 

Een opgewekte en meeslepende nieuwe 
Disneyfilm die je onderdompelt in de bruisende 
cultuur van Latijns-Amerika. Boordevol vrolijke 
personages en swingende actie met een heldin 
die aantoont dat ‘gewoon zijn’ ook geweldig is.

2021, duur: 1:47, Verenigde Staten, 
regie: Byron Howard, Jared Bush, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:   12/12

De 14-jarige Johnny woont in een instelling en 
werkt als loopjongen voor een lokale drugs-
dealer. Hij droomt van een beter leven, weg 
van de instelling en van de drugs. Wanneer 
een bekende acteur een vaste klant wordt, ont-
staat er een bijzondere band tussen beiden. 

Jeroen Perceval is bij het brede publiek vooral 
bekend als acteur, maar is al een hele tijd actief 
als scenarioschrijver. Zo schreef hij samen met 
regisseur Robin Pront het scenario voor de 
bekroonde film D’Ardennen. Zijn debuut als 
regisseur is een bijzonder indrukwekkend en 
ontroerend drama.

2021, duur: 1:30, België,  regie: Jeroen 
Perceval, met: Veerle 
Baetens, Ben Segers, 
Sverre Rous, e.a.  
dialogen: Nederlands 

Vertoningen:   13/12

Napels, jaren ‘80. Tiener Fabietto groeit op in 
een gezellige Italiaanse familie die houdt van 
lekker eten, lachen, elkaar plagen en... voetbal. 
De tumultueuze stad is volledig in de ban van 
voetballegende Diego Maradona. Fabietto 
zoekt zijn eigen weg in een dolgedraaide stad 
en een familie waar altijd wel iets aan de hand is.

Oscarwinnaar Paolo Sorrentino (La Grande 
Bellezza) maakte zijn meest persoonlijke film tot 
nu toe, geïnspireerd op zijn eigen jeugd in Napels 
in de jaren ‘80. De film kreeg de Zilveren Leeuw 
op het Filmfestival van Venetië, waar ook de jonge 
acteur Filippo Scotti in de prijzen viel.

2021, duur: 2:10, Italië,  regie: Paolo 
Sorrentino, met: Filippo 
Scotti, Toni Servillo, 
Teresa Saponangelo, e.a. 
dialogen: Italiaans

Vertoningen:  21/12

DealerThe Hand of God Encanto
Waar is 
Anne Frank?

J E U G D F I L M J E U G D F I L M

Na het succes van de online editie van Ciné Solidair vorig jaar kan het festival, 
een initiatief van Stad Hasselt en Cinema ZED Hasselt, dit jaar plaatsvinden 
in een echte filmzaal. Zeven dagen lang kunnen de Hasselaren kennismaken 
met documentaires uit binnen- en buitenland die met een kritische blik naar de 
samenleving kijken. Samen met Stad Hasselt werd een programma opgesteld van 
tien films die stof geven tot nadenken en die je geest verscherpen. 
Bij heel wat films is een uitleiding voorzien: een nagesprek met een expert 
of de regisseur. Voor dit festival geldt een verlaagde ticketprijs van 5 euro!

Meer info vind je in de Ciné Solidair-folder of op  www.hasselt.be/cinesolidair 

Ciné Solidair 2021 Offline 
& online!
 
Alle films op het programma 
worden zowel fysiek (in de 
bioscoopzaal) als online 
vertoond. De online ver-
toningen gebeuren via het 
streamingplatform Dalton.  
 
Check www.dalton.be

Vertoning:  17/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  18/12 Vertoning:  19/12

Vertoning:  27/12 Vertoning:  27/12

D E C E M B E R 2 0 2 1

Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt
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Schema

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

Reductietarief: € 8 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | Club 

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

Aankoop Club ZED kaart: 
€ 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

Ciné Solidair: € 5 
      Voor alle voorstellingen van het festival 
      Solidair geldt een eenheidsprijs van 5 euro!

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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★★★★★  
“Pure Magie” (De Morgen)

★★★★1/2  
“Ronduit  indrukwekkend ” 

(Humo)

Cinema ZED Hasselt start een scholenwerking op. 
Eentje helemaal op vraag en op maat. Concreet 
betekent dit dat je met de klas een film naar keuze 
kan komen bekijken. Of het nu een gloednieuwe 
release is, een filmklassieker of een straffe 
documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf een 
suggestie doen op basis van de leeftijd van de 
leerlingen en het gewenste thema.  
Het moment van vertoning wordt vastgelegd in 
overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de zaal. 
Praktisch: 4,5 euro/leerling. De groep moet 
minimaal 70 leerlingen groot te zijn. Begeleiders 
gratis. Meer info via lore@fonk.be

Met de klas 
naar de film!

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

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

Un monde Dune

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote stap 
wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. Op 
de nieuwe school ontdekt ze al snel dat haar 
grote broer gepest wordt.  Nora staat voor een 
verscheurende keuze die haar leven helemaal 
overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrakteerd 
op een minutenlange staande ovatie, maar wist er 
ook de FIPRESCI Prijs in de wacht te slepen. Een 
ingehouden en toch overweldigende film die 
op unieke wijze de kwetsbaarheid, de hardheid 
én de veerkracht van kinderen portretteert en 
compromisloos voor het standpunt van Nora kiest.

2021, duur: 1:13, België, regie: Laura Wandel, 
met: Günter Duret, Karim 
Leklou, Laura Verlinden, 
Lena Girard Voss,e.a. 
dialogen: Frans  

Vertoningen:  5/12 en 
20/12

Paul Atreides ziet in een droom een mysteri-
euze vrouw die een noodoproep doet voor 
haar volk op de planeet Arrakis. Paul moet naar 
de gevaarlijkste plek in het universum reizen 
om de toekomst van zijn volk veilig te stellen.

Er werd lang en reikhalzend uitgekeken naar de 
verfilming van de legendarische scifi-klassieker 
Dune door gevierd regisseur Denis Villeneuve 
(Blade Runner 2049, Arrival). Het boek van Frank 
Herbert werd door velen als onverfilmbaar 
beschouwd, voor Villeneuve was het de ultieme 
jongensdroom.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson,
Zendaya, e.a dialogen: 
Engels 

Vertoningen:  6/12

Juli 1995. Aida werkt als tolk voor de Verenigde 
Naties in Srebrenica. Het Bosnisch-Servische leger 
rukt steeds verder op en Aida zoekt -  net als 20.000 
anderen - een veilige uitweg voor haar gezin. Ze is 
ervan overtuigd dat de VN haar zal helpen.

‘Onze’ Johan Heldenbergh speelt met verve de 
commandant van de Nederlandse blauwhelmen 
die de voorspelbare genocide in Srebrenica niet 
konden voorkomen. Deze hartverscheurende 
reconstructie van het bloedbad dat meer dan 
8.000 slachtoffers eiste werd genomineerd voor 
een Oscar voor Beste Internationale Film. 

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, 
regie: Jasmila Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris 
Isaković, Juda Goslinga, 
Teun Luijkx, Johan Hel-
denbergh, e.a. dialo-
gen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen:  7/12

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Filmcadeautip

ZED cadeaubon 
Een ZED cadeaubon kost € 9,5 en geeft recht op 
een filmticket naar keuze voor een voorstelling 
in Cinema ZED. Je kan ook een ZESxZED kaart 
(€ 48) cadeau doen. We verpakken je geschenk 
in een feestelijk kaartje! 

Te koop aan de ticketbalie van Cinema ZED of 
online, via de website van ZED.

Cinema ZED–Vesalius

A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven

Cinema ZED–STUK

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Geldig in

C A D E A U B O NCINEMA ZED

!  zedcinema

$  cinemazed    

"  cinemazed

Madres 
paralelas

Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar ze allebei op het punt staan te bevallen. 
Al was het niet gepland, toch lijkt de al wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, klaar 
voor het moederschap. Ana, die nog in haar 
tienerjaren is, is bang en onzeker.

Madres Paralelas is vintage Almodovar: de 
Spaanse grootmeester gaat resoluut voor  
zijn favoriete thema’s (moeders en vrouwen), 
enkele van zijn favoriete acteurs en een visuele 
weelderigheid met een fris kleurenpalet. Op 
het Filmfestival van Venetië werd Pénelope 
Cruz onderscheiden als Beste Actrice.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: 
Penélope Cruz, 
Rossy de Palma, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen:  
14/12 en 26/12

Quo Vadis, Aida?

The Power 
of the Dog

1925. Phil runt samen met zijn broer 
George een ranch in Montana. Phil is 
een verbitterde macho, George een 
zachtaardige, stille werker. Wanneer 
George stiekem trouwt met de timide 
weduwe Rose, komt hun relatie 
helemaal op de helling te staan. 

28 jaar geleden won Jane Campion als 
eerste vrouw ooit een Gouden Palm met 
The Piano. Nu overtuigt ze opnieuw met 
een broeierig, iets donkerder drama. Een 
intelligente film met een topcast, over 
relaties die onverwacht verschuiven en 
geheimen die langzaam bovenkomen. 

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-
Zeeland, Verenigde Staten, Verenigd 
Koninkrijk,  regie: Jane Campion, met: 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, 
e.a. dialogen: 
Engels 
 
Vertoningen: 
12/12

Zondag 5 december
16u30 Un Monde

Maandag 6 december 
20u Dune

Dinsdag 7 december
20u Quo Vadis, Aida?

Zondag 12 december
14u30 Encanto
16u30 The Power of the Dog   

Maandag 13 december
20u Dealer

Dinsdag 14 december
20u Madres paralelas   

Vrijdag 17 december   
20u Ciné Solidair: African Apolcalypse   

Zaterdag 18 december   
17u  Ciné Solidair: Flee     
20u Ciné Solidair: Fadma     

Zondag 19 december   
17u  Ciné Solidair: Mr. Bachmann and His Class 

Maandag 20 december
20u Un Monde

Dinsdag 21 december
20u The Hand of God  

Zondag 26 december
14u30 Waar is Anne Frank?
16u30 Madres paralelas

Maandag 27 december   
17u  Ciné Solidair: Arica
20u Ciné Solidair: ALL-IN   

Dinsdag 28 december   
17u  Ciné Solidair: Desert Paradise   
20u Ciné Solidair: Crazy Money   

Woensdag 29 december   
20u Ciné Solidair: Sabaya   

Donderdag 30 december
20u Ciné Solidair: This is Congo


