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Buurman 
& Buurman

J E U G D F I L M

The Piano Shadow Game

D O C U M E N TA I R E

De doofstomme Ada trekt met haar dochtertje 
en piano naar Nieuw-Zeeland voor een gearran-
geerd huwelijk. Wanneer haar nieuwe echtge-
noot besluit om haar piano te verkopen aan de 
naburige avonturier George, zit Ada in zak en as. 
George zegt dat ze de piano kan terugverdie-
nen. Maar daar zitten voorwaarden aan vast.

Het met vele prijzen bekroonde The Piano is 
een erotisch melodrama met een uitmuntende 
fotografi e en de daarbij perfect aansluitende 
minimalis t ische muziek van de Brit se 
componist Michael Nyman. 

1993, duur: 2:01, Australië, Frankrijk,Nieuw-
Zeeland regie: Jane Campion met: Holly 
Hunter, Harvey Keitel, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
28/3 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de 
tijd om de wereld te redden van een vreselijke 
natuurramp. Maar door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Wie luistert 
er nou naar zo’n jong en onbenullig kind? 
Toch is zij de enige die de wereld kan redden. 

Een spannend en milieubewust avontuur, dat 
veel respect toont voor de stem van kinderen.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice 
Trouwborst, met: Marouane Me� ah, Kika 
van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:
13/3 (14u30)

Jonge vluchtelingen doorkruisen Europa 
op zoek naar een nieuwe thuis. Ze trekken 
langs besneeuwde landschappen en mij-
nenvelden, en komen onderweg verbeten 
grenspolitie tegen.

Drie jaar lang volgden regisseurs Eef je 
Blankevoort en Els van Driel verschillende 
jongeren op hun tocht door Europa. De fi lm 
werd aangevuld met beelden die de jongeren 
zelf met hun telefoon filmden, wat de kijker 
enorm dicht bij de vluchtervaring brengt.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie:  
Ee� e Blankevoort, Els van Driel, dialogen:
Arabisch, Engels, Koerdisch, Pasjtoe, Perzisch

Vertoning: 21/3 
(20u) Met nagesprek 
door Krista Kuppens 
van Asielcentrum De 
Bark met twee jonge 
vluchtelingen.
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2020, duur: 1:00, Tsjechië,  regie: Marek 
Beneš, dialogen: Nederlands

Vertoningen:
27/3 (14u30)
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Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De fi lmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de fi lm gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Zondag 6 maart
15u00 Drive My car

Maandag 7 maart 
20u Belfast

Dinsdag 8 maart
20u L’ennemi

Zondag 13 maart
14u30  Captain Nova
16u30  Licorice Pizza

Maandag 14 maart
20u L’événement 

Dinsdag 15 maart 
20u  Grosse Freiheit

Zondag 20 maart
16u30 Belfast

Maandag 21 maart
20u Shadow Game

Dinsdag 22 maart
20u Death on The Nile

Zondag 27 maart
14u30  Buurman en Buurman
16u30  Death on The Nile

Maandag 28 maart
20u The Piano

Dinsdag 29 maart
20u Drive My car 
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Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 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

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

D
U
SA

RTPLEIN

MAASTRIC
HTERSTR

AAT

cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 6 jaar Vanaf 4 jaar

Limburgs Platform
voor mensen op de Vlucht



L’ennemi Licorice Pizza L’événement
Death 
on the Nile

Große 
FreiheitDrive My Car Belfast

Acteur en regisseur Yusuke heeft niet zo lang 
geleden een persoonlijk verlies meegemaakt. Maar 
het leven gaat verder en met lichte tegenzin stemt 
hij ermee in om het stuk Oom Vanya op te voeren 
op een festival in Hiroshima. Daar krijgt hij een 
gereserveerde jonge vrouw als chauff eur toege-
wezen. Samen rijden ze rond in zijn rode Saab 900.  

Regisseur Ryûsuke Hamaguchi herwerkte het 
kortverhaal van de Japanse succesauteur Haruki 
Murakami tot een poëtische fi lm over verlies, 
verlangen, liefde en zwaktes. Drive My Car viel 
in de prijzen op het Filmfestival van Cannes en 
haalde maar liefst vier Oscarnominaties binnen.

2021, duur: 2:59, Japan, regie: Ryûsuke 
Hamaguchi, met: 
Hidetoshi Nishijima, Tôko 
Miura, e.a. dialogen: 
Japans

Vertoningen: 
6/3 (15u), 29/3 (20u)

Belfast, jaren ‘60. Buddy woont in een volkse 
arbeiderswijk. Zijn vader werkt in Engeland en 
is telkens twee weken per maand weg. Alles 
verandert wanneer de Troubles starten en het 
geweld in Belfast steeds toeneemt. De vraag 
of het gezin Noord-Ierland moet verlaten 
dringt zich onvermijdelijk op. 

Kenneth Branagh schreef en regisseerde een 
warme en aangrijpende film geïnspireerd op 
zijn eigen kindertijd in Noord-Ierland. Met een 
topcast, de weelderige muziek van Van Morrison 
en de tegenstelling tussen verwondering en chaos 
is Belfast ongetwijfeld een Oscar-favoriet.

2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk,  regie:
Kenneth Branagh,
met: Caitrona Belfe, 
Jamie Dornan, e.a.
dialogen: Engels

Vertoningen: 
7/3 (20u), 20/3 (16u30)

Politicus Louis Durieux verblij�  met zijn vrouw 
in het Thermae Palace hotel in Oostende. Plots 
meldt Durieux aan de receptie dat zijn vrouw 
dood ligt in hun hotelkamer. De bekende poli-
ticus wordt beschuldigd van de moord op zijn 
vrouw. Is hij schuldig of onschuldig? 

Hoewel de film geïnspireerd is op de zaak 
rond Bernard Wesphael, wil L’ennemi geen 
reconstructie zijn. Stephan Streker brengt een 
innerlijke thriller over een man die alles verliest en 
verwikkeld is in een zaak waarover iedereen een 
oordeel klaar hee� .

2021, duur: 1:40, België, regie: Stephan 
Streker, met: Jérémie Renier, Alma Jodorowsky, 
Emmanuelle Bercot, 
Peter Van Den Begin, e.a.
dialogen: Frans

Vertoningen: 
8/3 (20u)

Amerika, vroege jaren ‘70. De 15-jarige Gary 
ontmoet de 25-jarige Alana, die met weinig 
enthousiasme werkt als assistente van een 
schoolfotograaf. Wanneer de veel jongere Gary 
haar duidelijk ziet zitten, reageert Alana wat 
verveeld en lacherig, ook al raakt ze - tot haar 
verbazing - steeds meer door hem geïntrigeerd.

Licorice Pizza is Paul Thomas Andersons meest 
ontroerende fi lm tot nu toe. Naast een rits cameos 
van sterren (Bradley Cooper, Sean Penn, Tom 
Waits!) zijn het vooral de twee jonge hoofdacteurs 
die hoge ogen gooien. Ongetwijfeld namen waar 
we nog veel van gaan horen.

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,  regie: 
Paul Thomas Anderson,
met: Alana Haim, 
Cooper Hoff man, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
13/3 (16u30)

Frankrijk, 1963. Anne is een ambitieuze 
student, tot ze onverwacht zwanger wordt. 
Ze wil haar studies afmaken en ontsnappen 
aan haar thuissituatie. Maar Anne hee�  weinig 
tijd, de examens naderen en haar buik wordt 
ronder. Ze neemt haar lot in eigen handen, 
waarvoor ze in de gevangenis kan belanden.

In dit bikkelharde drama van Audrey Diwan zet 
de jonge Frans-Roemeense actrice Anamaria 
Vartolomei een indrukwekkend rol vol angst, 
woede en pîjn neer. Het nog steeds actuele 
L’événement won vorig jaar de Gouden Leeuw 
op het fi lmfestival van Venetië.

2022, duur: 1:40, Frankrijk, regie: Audrey 
Diwan, met: Anamaria 
Vartolomei, Sandrine 
Bonnaire, e.a.
dialogen: Frans

Vertoningen:
14/3 (20u)

In naoorlogs Duitsland wordt Hans overge-
bracht van Auschwitz naar een gevangenis. Hij 
komt vrij, maar belandt in de jaren nadien steeds 
weer achter de tralies. Hans is homoseksueel en 
volgens het Duits Wetboek is dit strafbaar. Zijn 
enige houvast is celgenoot Viktor, een veroor-
deelde moordenaar. Doorheen de jaren leren 
ze elkaar steeds beter kennen.

In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski het 
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door 
een even sterke Georg Friedrich. Een ijzersterke 
fi lm over toenadering tussen tegenpolen.

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise,
met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, e.a.
dialogen: Duits

Vertoningen: 15/3 
(20u) met inleiding 
door Caro Raedts

Detective Hercule Poirot geniet van zijn vakan-
tie op een luxueuze cruise op de Nijl. Wanneer 
een rijke bruid tijdens haar huwelijksreis ver-
moord wordt, moet Poirot op onderzoek. Kan 
Poirot de moordenaar aan boord ontmaskeren 
voor het schip weer aanmeert?

Kenneth Branagh kruipt opnieuw in de rol van 
de Belgische detective Poirot. Een nostalgische 
whodunnit met veel visuele flair en enkele 
bekende namen uit het Britse comedy circuit 
(Dawn French, Jennifer Saunders en Russel 
Brand) die zorgen voor een humoristische toets.

2021, duur: 2:07, Verenigde Staten, regie: 
Kenneth Branagh, met: Kenneth Branagh, 
Dawn French, e.a.
dialogen: Engels

Vertoningen: 22/3 
(20u), 27/3 (16u30)

Met de klas 
naar de fi lm?
Ken je de scholenwerking van Cinema ZED 
Hasselt al? Dat is er eentje helemaal op vraag 
en op maat, waarmee je met de klas een fi lm 
naar keuze kan komen bekijken. Of het nu een 
gloednieuwe release is, een fi lmklassieker of een 
straff e documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf 
een suggestie doen op basis van de lee� ijd 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

 Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm gee�  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 fi lm. 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

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.
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Vertoningen: 
13/3 (16u30)

Frankrijk, 1963. Anne is een ambitieuze 
student, tot ze onverwacht zwanger wordt. 
Ze wil haar studies afmaken en ontsnappen 
aan haar thuissituatie. Maar Anne hee�  weinig 
tijd, de examens naderen en haar buik wordt 
ronder. Ze neemt haar lot in eigen handen, 
waarvoor ze in de gevangenis kan belanden.

In dit bikkelharde drama van Audrey Diwan zet 
de jonge Frans-Roemeense actrice Anamaria 
Vartolomei een indrukwekkend rol vol angst, 
woede en pîjn neer. Het nog steeds actuele 
L’événement won vorig jaar de Gouden Leeuw 
op het fi lmfestival van Venetië.

2022, duur: 1:40, Frankrijk, regie: Audrey 
Diwan, met: Anamaria 
Vartolomei, Sandrine 
Bonnaire, e.a.
dialogen: Frans

Vertoningen:
14/3 (20u)

In naoorlogs Duitsland wordt Hans overge-
bracht van Auschwitz naar een gevangenis. Hij 
komt vrij, maar belandt in de jaren nadien steeds 
weer achter de tralies. Hans is homoseksueel en 
volgens het Duits Wetboek is dit strafbaar. Zijn 
enige houvast is celgenoot Viktor, een veroor-
deelde moordenaar. Doorheen de jaren leren 
ze elkaar steeds beter kennen.

In deze intense karakterstudie vertolkt een 
ronduit magnetische Franz Rogowski het 
hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door 
een even sterke Georg Friedrich. Een ijzersterke 
fi lm over toenadering tussen tegenpolen.

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise,
met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, e.a.
dialogen: Duits

Vertoningen: 15/3 
(20u) met inleiding 
door Caro Raedts

Detective Hercule Poirot geniet van zijn vakan-
tie op een luxueuze cruise op de Nijl. Wanneer 
een rijke bruid tijdens haar huwelijksreis ver-
moord wordt, moet Poirot op onderzoek. Kan 
Poirot de moordenaar aan boord ontmaskeren 
voor het schip weer aanmeert?

Kenneth Branagh kruipt opnieuw in de rol van 
de Belgische detective Poirot. Een nostalgische 
whodunnit met veel visuele flair en enkele 
bekende namen uit het Britse comedy circuit 
(Dawn French, Jennifer Saunders en Russel 
Brand) die zorgen voor een humoristische toets.

2021, duur: 2:07, Verenigde Staten, regie: 
Kenneth Branagh, met: Kenneth Branagh, 
Dawn French, e.a.
dialogen: Engels

Vertoningen: 22/3 
(20u), 27/3 (16u30)

Met de klas 
naar de fi lm?
Ken je de scholenwerking van Cinema ZED 
Hasselt al? Dat is er eentje helemaal op vraag 
en op maat, waarmee je met de klas een fi lm 
naar keuze kan komen bekijken. Of het nu een 
gloednieuwe release is, een fi lmklassieker of een 
straff e documentaire; het kan allemaal! Je kan zelf 
een suggestie doen op basis van de lee� ijd 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

 Het nieuwstedelijk is het stadstheater van 
Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm gee�  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 fi lm. 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

Alle fi lms zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.



L’ennemi Licorice Pizza L’événement
Death 
on the Nile

Große 
FreiheitDrive My Car Belfast
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Vertoningen: 
6/3 (15u), 29/3 (20u)
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7/3 (20u), 20/3 (16u30)
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8/3 (20u)
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Captain Nova
Buurman 
& Buurman

J E U G D F I L M

The Piano Shadow Game

D O C U M E N TA I R E

De doofstomme Ada trekt met haar dochtertje 
en piano naar Nieuw-Zeeland voor een gearran-
geerd huwelijk. Wanneer haar nieuwe echtge-
noot besluit om haar piano te verkopen aan de 
naburige avonturier George, zit Ada in zak en as. 
George zegt dat ze de piano kan terugverdie-
nen. Maar daar zitten voorwaarden aan vast.

Het met vele prijzen bekroonde The Piano is 
een erotisch melodrama met een uitmuntende 
fotografi e en de daarbij perfect aansluitende 
minimalis t ische muziek van de Brit se 
componist Michael Nyman. 

1993, duur: 2:01, Australië, Frankrijk,Nieuw-
Zeeland regie: Jane Campion met: Holly 
Hunter, Harvey Keitel, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
28/3 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de 
tijd om de wereld te redden van een vreselijke 
natuurramp. Maar door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Wie luistert 
er nou naar zo’n jong en onbenullig kind? 
Toch is zij de enige die de wereld kan redden. 

Een spannend en milieubewust avontuur, dat 
veel respect toont voor de stem van kinderen.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice 
Trouwborst, met: Marouane Me� ah, Kika 
van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:
13/3 (14u30)

Jonge vluchtelingen doorkruisen Europa 
op zoek naar een nieuwe thuis. Ze trekken 
langs besneeuwde landschappen en mij-
nenvelden, en komen onderweg verbeten 
grenspolitie tegen.

Drie jaar lang volgden regisseurs Eef je 
Blankevoort en Els van Driel verschillende 
jongeren op hun tocht door Europa. De fi lm 
werd aangevuld met beelden die de jongeren 
zelf met hun telefoon filmden, wat de kijker 
enorm dicht bij de vluchtervaring brengt.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie:  
Ee� e Blankevoort, Els van Driel, dialogen:
Arabisch, Engels, Koerdisch, Pasjtoe, Perzisch

Vertoning: 21/3 
(20u) Met nagesprek 
door Krista Kuppens 
van Asielcentrum De 
Bark met twee jonge 
vluchtelingen.

De handige klussers Buurman & Buurman 
hebben altijd een oplossing voor elk pro-
bleem. Maar nu staan ze voor een grote uitda-
ging: in de keuken willen ze ‘bakken en grillen’. 
Maar niet elke klusser is ook een goeie kok. 
Ben jij nieuwsgierig hoeveel borden en glazen 
er zullen sneuvelen?

2020, duur: 1:00, Tsjechië,  regie: Marek 
Beneš, dialogen: Nederlands

Vertoningen:
27/3 (14u30)

2 0 2 2M A A R TSchema

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

= met in- of uitleiding

Zondag 6 maart
15u00 Drive My car

Maandag 7 maart 
20u Belfast

Dinsdag 8 maart
20u L’ennemi

Zondag 13 maart
14u30  Captain Nova
16u30  Licorice Pizza

Maandag 14 maart
20u L’événement 

Dinsdag 15 maart 
20u  Grosse Freiheit

Zondag 20 maart
16u30 Belfast

Maandag 21 maart
20u Shadow Game

Dinsdag 22 maart
20u Death on The Nile

Zondag 27 maart
14u30  Buurman en Buurman
16u30  Death on The Nile

Maandag 28 maart
20u The Piano

Dinsdag 29 maart
20u Drive My car 
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Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 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

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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! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 6 jaar Vanaf 4 jaar

Limburgs Platform
voor mensen op de Vlucht



Captain Nova
Buurman 
& Buurman

J E U G D F I L M

The Piano Shadow Game

D O C U M E N TA I R E

De doofstomme Ada trekt met haar dochtertje 
en piano naar Nieuw-Zeeland voor een gearran-
geerd huwelijk. Wanneer haar nieuwe echtge-
noot besluit om haar piano te verkopen aan de 
naburige avonturier George, zit Ada in zak en as. 
George zegt dat ze de piano kan terugverdie-
nen. Maar daar zitten voorwaarden aan vast.

Het met vele prijzen bekroonde The Piano is 
een erotisch melodrama met een uitmuntende 
fotografi e en de daarbij perfect aansluitende 
minimalis t ische muziek van de Brit se 
componist Michael Nyman. 

1993, duur: 2:01, Australië, Frankrijk,Nieuw-
Zeeland regie: Jane Campion met: Holly 
Hunter, Harvey Keitel, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
28/3 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de 
tijd om de wereld te redden van een vreselijke 
natuurramp. Maar door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Wie luistert 
er nou naar zo’n jong en onbenullig kind? 
Toch is zij de enige die de wereld kan redden. 

Een spannend en milieubewust avontuur, dat 
veel respect toont voor de stem van kinderen.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice 
Trouwborst, met: Marouane Me� ah, Kika 
van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:
13/3 (14u30)

Jonge vluchtelingen doorkruisen Europa 
op zoek naar een nieuwe thuis. Ze trekken 
langs besneeuwde landschappen en mij-
nenvelden, en komen onderweg verbeten 
grenspolitie tegen.

Drie jaar lang volgden regisseurs Eef je 
Blankevoort en Els van Driel verschillende 
jongeren op hun tocht door Europa. De fi lm 
werd aangevuld met beelden die de jongeren 
zelf met hun telefoon filmden, wat de kijker 
enorm dicht bij de vluchtervaring brengt.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie:  
Ee� e Blankevoort, Els van Driel, dialogen:
Arabisch, Engels, Koerdisch, Pasjtoe, Perzisch

Vertoning: 21/3 
(20u) Met nagesprek 
door Krista Kuppens 
van Asielcentrum De 
Bark met twee jonge 
vluchtelingen.

De handige klussers Buurman & Buurman 
hebben altijd een oplossing voor elk pro-
bleem. Maar nu staan ze voor een grote uitda-
ging: in de keuken willen ze ‘bakken en grillen’. 
Maar niet elke klusser is ook een goeie kok. 
Ben jij nieuwsgierig hoeveel borden en glazen 
er zullen sneuvelen?

2020, duur: 1:00, Tsjechië,  regie: Marek 
Beneš, dialogen: Nederlands

Vertoningen:
27/3 (14u30)

2 0 2 2M A A R TSchema

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

= met in- of uitleiding

Zondag 6 maart
15u00 Drive My car

Maandag 7 maart 
20u Belfast

Dinsdag 8 maart
20u L’ennemi

Zondag 13 maart
14u30  Captain Nova
16u30  Licorice Pizza

Maandag 14 maart
20u L’événement 

Dinsdag 15 maart 
20u  Grosse Freiheit

Zondag 20 maart
16u30 Belfast

Maandag 21 maart
20u Shadow Game

Dinsdag 22 maart
20u Death on The Nile

Zondag 27 maart
14u30  Buurman en Buurman
16u30  Death on The Nile

Maandag 28 maart
20u The Piano

Dinsdag 29 maart
20u Drive My car 

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

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 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

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

D
U
SA

RTPLEIN

MAASTRIC
HTERSTR

AAT

cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 6 jaar Vanaf 4 jaar

Limburgs Platform
voor mensen op de Vlucht



Captain Nova
Buurman 
& Buurman

J E U G D F I L M

The Piano Shadow Game

D O C U M E N TA I R E

De doofstomme Ada trekt met haar dochtertje 
en piano naar Nieuw-Zeeland voor een gearran-
geerd huwelijk. Wanneer haar nieuwe echtge-
noot besluit om haar piano te verkopen aan de 
naburige avonturier George, zit Ada in zak en as. 
George zegt dat ze de piano kan terugverdie-
nen. Maar daar zitten voorwaarden aan vast.

Het met vele prijzen bekroonde The Piano is 
een erotisch melodrama met een uitmuntende 
fotografi e en de daarbij perfect aansluitende 
minimalis t ische muziek van de Brit se 
componist Michael Nyman. 

1993, duur: 2:01, Australië, Frankrijk,Nieuw-
Zeeland regie: Jane Campion met: Holly 
Hunter, Harvey Keitel, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
28/3 (20u) met 
inleiding door Karel 
Deburchgrave

Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de 
tijd om de wereld te redden van een vreselijke 
natuurramp. Maar door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Wie luistert 
er nou naar zo’n jong en onbenullig kind? 
Toch is zij de enige die de wereld kan redden. 

Een spannend en milieubewust avontuur, dat 
veel respect toont voor de stem van kinderen.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice 
Trouwborst, met: Marouane Me� ah, Kika 
van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen:
13/3 (14u30)

Jonge vluchtelingen doorkruisen Europa 
op zoek naar een nieuwe thuis. Ze trekken 
langs besneeuwde landschappen en mij-
nenvelden, en komen onderweg verbeten 
grenspolitie tegen.

Drie jaar lang volgden regisseurs Eef je 
Blankevoort en Els van Driel verschillende 
jongeren op hun tocht door Europa. De fi lm 
werd aangevuld met beelden die de jongeren 
zelf met hun telefoon filmden, wat de kijker 
enorm dicht bij de vluchtervaring brengt.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie:  
Ee� e Blankevoort, Els van Driel, dialogen:
Arabisch, Engels, Koerdisch, Pasjtoe, Perzisch

Vertoning: 21/3 
(20u) Met nagesprek 
door Krista Kuppens 
van Asielcentrum De 
Bark met twee jonge 
vluchtelingen.

De handige klussers Buurman & Buurman 
hebben altijd een oplossing voor elk pro-
bleem. Maar nu staan ze voor een grote uitda-
ging: in de keuken willen ze ‘bakken en grillen’. 
Maar niet elke klusser is ook een goeie kok. 
Ben jij nieuwsgierig hoeveel borden en glazen 
er zullen sneuvelen?

2020, duur: 1:00, Tsjechië,  regie: Marek 
Beneš, dialogen: Nederlands

Vertoningen:
27/3 (14u30)
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Huisregels   Eten en drinken is niet toe-
gelaten in de zalen.   Kinderen jonger dan 
12 jaar moeten steeds begeleid worden door 
een volwassene.   De fi lmvoorstellingen 
beginnen op tijd. Eénmaal de fi lm gestart  is, 
kan je de zaal niet meer in.

= met in- of uitleiding

Zondag 6 maart
15u00 Drive My car

Maandag 7 maart 
20u Belfast

Dinsdag 8 maart
20u L’ennemi

Zondag 13 maart
14u30  Captain Nova
16u30  Licorice Pizza

Maandag 14 maart
20u L’événement 

Dinsdag 15 maart 
20u  Grosse Freiheit

Zondag 20 maart
16u30 Belfast

Maandag 21 maart
20u Shadow Game

Dinsdag 22 maart
20u Death on The Nile

Zondag 27 maart
14u30  Buurman en Buurman
16u30  Death on The Nile

Maandag 28 maart
20u The Piano

Dinsdag 29 maart
20u Drive My car 
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Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfi lms: € 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

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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cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt    " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 6 jaar Vanaf 4 jaar

Limburgs Platform
voor mensen op de Vlucht


