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La Civil
De tienerdochter van Cielo wordt ontvoerd door een kartel in het noorden van Mexico. Wanneer het onderzoek 
van de autoriteiten nergens toe leidt, besluit Cielo het heft in eigen handen te nemen. Ze begint haar eigen onder-
zoek en wint het vertrouwen van Lamarque, een soldaat die nogal eens buiten de lijntjes durft kleuren. Hij stemt 
ermee in haar te helpen, maar Cielo komt hierdoor in een vicieuze cirkel van geweld terecht.

De Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai maakte in 2014 furore in het festivalcircuit met haar documentaire 
Waiting for August. Haar fictiedebuut La Civil mocht in wereldpremière gaan op het filmfestival van Cannes, waar hij de 
Prix du Courage won én hij was de Openingsfilm van Film Fest Gent. Een uitdagende en authentieke thriller die door 
zijn realiteitszin des te indrukwekkender is en naar de keel grijpt.

2021, duur: 2:25, België, Mexico,  regie: Teodora Ana Mihai, met: Arcelia Ramirez, Jorge A. Jimenez, e.a. 
dialogen: Spaans

Vertoningen: 27/10, 29/10, 31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 
6/11, 8/11, 10/11, 11/11, 12/11, 13/11, 14/11 in Cinema ZED-STUK
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Recente releases

“De film kruipt in de kleren 
en zal voor sommigen zelfs
 een fysieke uppercut zijn” 

F I L M  F E S T  G E N T
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Sneak report 
The French Dispatch

Eénmaal per maand organiseert ZED een sneak 
preview; een avant-avant-première van een film die 
later in de bioscoop zal verschijnen. Wélke film je te 
zien krijgt, dat is een verrassing. Na de voorstelling 
vragen we het publiek de film te beoordelen. 

De Sneak Preview van oktober was The French 
Dispatch. Dit is wat de ZED-bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 61%
 Goed: 30%
 Matig: 7%
  Slecht: 2%
 Heel slecht: 0%

De volgende Sneak Preview gaat door 
op dinsdag  9/11 in Cinema ZED-Vesalius. 

Gratis voor houders van een Cultuurkaart 
KU Leuven. Tickets verkrijgbaar aan de ticketbalie van 
Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1u voor de vertoning. 
Zolang de voorraad strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.
(JC)

The French Dispatch
In het Franse stadje Ennui-sur-Blasé werkt de redactie aan de laatste uitgave 
van het Amerikaanse tijdschrift The French Dispatch. Elke journalist heeft 
zijn specialiteit en presenteert een verhaal binnen een eigen rubriek. 
Zo portretteert een kunstcritica een gevangene met schildertalent en 
beschrijft een essayiste de studentenprotesten. Maar in het tijdschrift is er 
ook plaats voor een overlijdensbericht en een reisreportage. De uitgever 
probeert alle verhalen van deze uitgave te bundelen. 

Wie nog twijfelt aan de unieke status die Wes Anderson heeft in het heden-
daagse filmlandschap, moet eenvoudigweg een blik werpen op de cast 
van The French Dispatch:  Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, 
Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen 
Wilson, Willem Dafoe, Edward Norton, Elisabeth Moss, … Stuk voor stuk 
ijzersterke acteurs die met overduidelijk plezier deel willen uitmaken van Wes 
Andersons wonderlijke wereld.  Een kleurrijke ode aan de journalistiek in 
Andersons geheel eigen esthetiek. 

2021, duur: 1:48, Verenigde Staten, regie: Wes Anderson, met: 
Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, e.a. 
dialogen: Engels, Frans

Vertoningen: 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 
31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 5/11, 6/11, 8/11, 9/11 
(Cinema Poussette om 10u30), 11/11, 12/11, 
13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 
20/11, 21/11, 22/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11, 
29/11, 30/11 in Cinema ZED-Vesalius 

“Heerlijk!!! Genieten”

“The Coen Brothers Meet Tati”

“Wat een stielman!”

“Geweldig mooi gemaakt, helemaal in de stijl 
van Wes Anderson.”

“Een waar literair kleurenpalet.”

“Classical Wes Anderson, on every aspect of 

writing, cinematography & screenplay”

Poussette
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MINI-EXPO @ FOYER VESALIUS

Accidentally Wes Anderson
Accidentally Wes Anderson startte als een 
Instagram-account: een snel groeiende 
collectie foto’s in de Andersons zo typerende 
esthetiek. Foto’s van unieke plekken, vaak 
exterieur- en interieurbeelden van opmer-
kelijke gebouwen en constructies, in beeld 
gebracht met veel oog voor compositie en 
kleur en gekruid met een vleugje nostalgie of 
vergane glorie.
Uit het bijzonder succesvolle Instagram 
account volgde een al even succesvol, 
gelijknamig boek; een mooie selectie foto’s 
ingezonden door fotografen uit alle uithoeken 
van de wereld. En nu is er dus ook een expo; 
een selectie knappe beelden uit het boek, 
die je kan komen bewonderen in de foyer van 
ZED Vesalius. 

Praktisch: de mini-expo staat opgesteld in de 
foyer van ZED Vesalius (Andreas Vesaliusstraat 
9c, Leuven) en is dagelijks gratis te bezoeken.

Fotowedstrijd!
Leuven meets Wes Anderson

Over het boek
Het boek Accidentally Wes Anderson 
is een project van Wally Kovak. Het telt 
350 pagina’s en samen meer dan 200 
razend knappe foto’s. Ook in België is 
het te koop via de reguliere kanalen. 
Voor meer info, bezoek zeker eens de 
website. Je kan er niet alleen het boek 
bestellen, maar ook zélf een bijdrage 
leveren aan het project door je eigen 
foto’s in te sturen (check bovenaan de 
knop “submit”).

www.accidentallywesanderson.com

Ben je Wes Anderson fan en hou je van fotografie? Dan is dit is iets voor jou! ZED schrijft een 
Wes Anderson-wedstrijd uit. Maak een foto in vintage Wes Anderson stijl van een gebouw, 
constructie, object of landschap in het Leuvense en stuur deze in. De deskundige ZED-jury 
kiest er de drie beste foto’s uit. Die krijgen alle drie niet alleen een exemplaar van het foto-
boek en vrijkaartjes voor een vertoning van The French Dispatch, maar ook een plekje op de 
Accidentally Wes Anderson expo in de foyer van ZED Vesalius. Doen!

Praktisch: stuur je foto (formaat: JPEG, PNG, PSD of PDF, resolutie: minimaal 300dpi) 
door naar info@cinemazed.be (indien meer dan 10Mb; gebruik Wetransfer) met als 
onderwerp “Wes Anderson fotowedstrijd”. Deadline: 14 november.



Wie Wes Anderson zegt, zegt nauw-
gezette symmetrie, sfeervolle 
kleuren, scheve familieverhoudin-
gen, droogkomische dialogen en een 
ijzersterke cast met steeds terugke-
rende acteurs. Het recept voor een 
klassieke Anderson film is inmiddels 
sterk beproefd, maar smaakt nog 
steeds naar meer.

Anderson lanceerde zijn carrière in 1996 
met Bottle Rocket, zijn eerste langspeler die 
hij samen schreef met studievriend Owen 
Wilson. Twee jaar later volgde hij met Rush-
more (1998), waarvoor hij zijn eigen middel-

bare school, St-John’s School in Houston, Texas 
als decor gebruikte. Anderson won toen al 
een Film Independent Spirit Award voor beste 
regisseur, maar zijn echte grote doorbraak 
kwam er in 2001 met The Royal Tenenbaums. 
De film was niet alleen een kritisch en commer-

cieel succes, maar zette definitief de toon voor 
zijn latere werk, inclusief eclectische sound-
track met popnummers uit de 60s en 70s.

Zijn meticuleuze stijl bereikt Anderson 
uiteraard niet alleen. En net zoals hij graag met 
dezelfde acteurs werkt, heeft hij ook achter de 
schermen zijn vaste partners in crime. Scena-
rio’s schrijft hij vaak samen met Jason Schwart-
zman, Noah Baumbach en Roman Coppola. 
Voor cinematografie kan hij steevast rekenen 
op Robert Yeoman, met wie hij al samenwerkt 
sinds Bottle Rocket. Op het toneel verschijnen 
dan weer kleppers zoals Tilda Swinton, Adrien 
Brody, en Willem Dafoe. En hij blijkt een van 

De films van Wes Anderson

De keuze 
van...

B I O 

Cinema ZED laat de 
kans om een selectie 
Wes Anderson-films 
opnieuw op het grote 
witte doek te vertonen 
natuurlijk niet voorbij 
gaan. Vijf Wes Anderson-
fans selecteerden ieder 
een titel en komen de 
voorstelling persoonlijk 
inleiden!
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De 12-jarige Sam, een bebrilde nerd, en Suzy, 
een depressieve lolita, wonen op een klein para-
dijselijk eiland en zijn smoorverliefd op elkaar. 
Wanneer ze op een dag van huis weglopen, zijn 
de bewoners van het eilandje geschokt. Terwijl 
het jonge koppeltje helemaal opgaat in hun 
eigen magische wereldje, probeert de kleine 
gemeenschap de weglopers met man en macht 
op te sporen. Maar dan kondigt een stevige 
storm zich aan voor de kust die het vredige eiland 
flink doorheen dreigt te schudden...

2012, duur: 1:34, VS, regie: Wes Ander-
son, met: Jared Gilman, Kara Hayward, 
Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda 
Swinton e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
op 9/11 inleiding door 
Marco Mertens, 16/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

Moonrise Kingdom
M A R CO  M ER T ENS

Mr Fox was vroeger een succesvolle 
kippendief, maar toen hij vader werd, heeft 
hij op aandringen van zijn vrouw zijn leven 
gebeterd. Maar na 12 rustige jaren komt het 
wilde dier in Mr Fox terug naar boven… Hij 
wil zijn oude job weer oppakken. Al is het 
maar voor één keertje. 

2010, duur: 1:27, VS, regie: Wes Anderson, 
met:  Met de stemmen van George Clooney, 
Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, 
Willem Dafoe, Owen Wilson, Jarvis Cocke e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 13/11, op 28/11 inleiding 
door  Gloria Monserez
in Cinema ZED-Vesalius

Fantastic Mr. Fox
G LO R I A  M O NS ER E Z 



de weinige regisseurs te zijn die Bill Murray 
consequent voor een rol weet te strikken.

Anderson wordt vaak genoemd als toonbeeld 
van hedendaagse auteurscinema. Zijn films 
zien eruit als kleurrijke diorama’s, in beeld 
gebracht met zwiepende camerabewegin-
gen. Maar wie zegt dat Wes Anderson enkel 
style over substance brengt, mist toch enige 
diepgang in zijn werk. Want achter die vrolijke 
kleurenpaletten gaan niet altijd even luchtige 
thema’s schuil. Zij het van een persoon, plaats 
of een vervlogen tijdperk, verlies vormt een 
rode draad doorheen Andersons oeuvre. 
Hij bestudeert graag disfunctionele families 

waarin personages wanhopig op zoek zijn 
naar goedkeuring van een vader(figuur) - ook 
op volwassen leeftijd. De personages moeten 
leren omgaan met hun mislukkingen, maar 
proberen hardnekkig zichzelf te verbeteren.

Dialogen worden grotendeels met een 
uitgestreken gezicht gebracht, zodat wanneer 
personages zo nu en dan de kans krijgen hun 
emoties te uiten, de impact hiervan dubbel zo 
groot is. Alles is beredeneerd, van set design 
tot de kenmerkende rode muts van Steve 
Zissou. Anderson maakt er een punt van alle 
facetten van de zevende kunst te benutten om 
de kijker te raken. (MV) 

FILMOGRAFIE

1996  Bottle Rocket
1998 Rushmore
2001 The Royal Tenenbaums
2004 The Life Aquatic with 
 Steve Zissou
2007 The Darjeeling Limited
2009 Fantastic Mr. Fox
2012 Moonrise Kingdom
2014 The Grand Budapest Hotel
2018 Isle of Dogs
2021 The French Dispatch
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Door een samenloop van omstandigheden 
verblijven de drie volwassen kinderen Tenne-
baum in het huis van hun moeder. Ze waren 
alle drie wonderkinderen - Margot schreef 
als kind al succesvolle toneelstukken, Chas 
richtte op z’n elfde een bedrijfje op en Richie 
werd al jong tenniskampioen - maar zijn nu 
een beetje de weg kwijt. Ze groeiden op 
zonder hun vader Royal Tenenbaum, maar die 
staat nu plots voor de deur in de hoop alles 
terug goed te maken.

2001, duur: 1:50, VS, regie: Wes Ander-
son, met: Gene Hackman, Anjelica Huston, 
Bill Murray, Ben Stiller, 
Gwyneth Paltrow, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
op 4/11 inleiding door 
Jeroen Struys, 21/11 in 
Cinema ZED-Vesalius 

M.Gustave, de gepassioneerde en excen-
trieke hotelmanager van een legendarisch 
hotel, erft het onschatbare schilderij ‘Boy 
With Apple’, nadat Madame D., een van zijn 
oudere minnaressen, vermoord wordt. Haar 
zoon Dmitri zint op wraak en wijst Gustave 
aan als de moordenaar van zijn moeder. De 
jonge lobbyjongen Zero en zijn liefje Agatha 
helpen Gustave het schilderij te verbergen 
voor Dmitri en de autoriteiten.

2014, duur: 1:39, VS, regie: Wes Ander-
son, met: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, 
Mathieu Amalric, Jude Law, e.a. dialogen: 
Engels

Vertoningen: 
3/11, 8/11, op 22/11 
inleiding door Jeroen 
Meus in Cinema 
ZED-Vesalius

Steve Zissou is een bekende oceanograaf 
die enkele gelauwerde natuurdocumentai-
res maakte, maar nu wat op zijn retour lijkt: 
zijn laatste film is een flop en ook met zijn 
huwelijk loopt het niet vlot. Toch vertrekt 
hij met zijn team op een nieuwe expedi-
tite, op zoek naar de mythische jaguar-haai. 

2004, duur: 1:59, VS, regie: Wes Ander-
son, met: Bill Murray, Owen Wilson, Anjelica 
Huston, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: op 31/10 inleiding door Koen 
Monserez, 28/11 in Cinema ZED-Vesalius

The Royal 

Tenenbaums

The Grand 

Budapest Hotel

The Life Aquatic 

with Steve Zissou

J ER O EN  S T R U YS J ER O EN  M EUS KO EN  M O NS ER E Z
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Last Night in Soho
Eloise, een jonge vrouw met een voorliefde voor alles wat met de jaren ‘60 te maken heeft, verhuist 
naar Londen om er mode te studeren. Op een nacht ontdekt ze dat ze in staat is om op mysterieuze 
wijze naar de sixties te gaan. Daar ontmoet ze de adembenemende zangeres Sandie. Eloise  raakt 
gefascineerd door Sandie en keert steeds opnieuw terug.  Maar niets is wat het lijkt en ze is getuige 
van gebeurtenissen met duistere gevolgen…

Een bijzonder boeiende, stijlvolle en ambitieuze psychologische thriller van Edgar Wright (Baby Driver, 
Shaun of the Dead)  met de fascinerende Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) in de rol van Sandie.  Een 
weelderige film boordevol visuele flair die ook nog iets te vertellen heeft over de maatschappij, nu en in 
de jaren ‘60. 

2021, duur: 1:56, Vietnam, regie: Edgar Wright, met: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt 
Smith, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 27/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 
5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 15/11 in Cinema ZED-Vesalius

BRING-A-FRIEND
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Vorige maand in ZED

DOCVILLE presenteerde i.s.m. het 
Vlaams Vredesinstituut de publiekswinnaar 

van vorig jaar: The Cave, gevolgd 
door een panelgesprek.

François Ozons nieuwste film 
Tout s’est bien passé werd gevolgd 
door een gesprek rond euthanasie met 

Ria Vandermaesen van PANAL.

Cinema ZED was er ook bij op de 
Studentenwelkom! De ZED Vedettes 

deelden popcorn en filmtickets uit aan 
geïnteresseerde studenten.

Drie dagen lang toonden we tijdens 
de Studentenwelkom openluchtfilms 
aan Alma 3. En dat zorgde voor 
een grote opkomst!

De allereerste editie van 
ZED in de Aula was heel 
gezellig met de topfilm Drunk!

Altijd wat te beleven in Cinema ZED. 
Een greep uit de specials en events 
van de afgelopen maand.



festival Leuven in 2014 en deed kenners vol verwachting 
uitkijken naar Percevals langspeeldebuut als regisseur. 
Een pandemie zorgde tot tweemaal toe voor een onder-
breking in de opnames, maar Dealer ging uiteindelijk in 
première op het Filmfestival van Gent.

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

Vertoningen: op 28/10 avant-premiere met o.a. 
Ben Segers en Sverre Rous (o.v.), 10/11, 11/11, 13/11, 
14/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 21/11, 22/11, 23/11, 
24/11, 25/11, 28/11, 29/11 in 
Cinema ZED-Vesalius
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Dealer
De 14-jarige Johnny woont in een tehuis voor jongeren 
met een moeilijke thuissituatie en werkt als loopjongen 
voor een lokale drugsdealer. Hij droomt van een beter 
leven, weg van de instelling en weg van de drugs. 
Wanneer de bekende acteur Anthony een vaste klant 
wordt, ontstaat er een bijzondere band tussen hen 
beiden. Want zowel Johnny als Anthony willen dol-
graag hun leven een andere wending geven. 

Jeroen Perceval  is bij het brede publiek vooral bekend 
als acteur, maar is al een hele tijd actief als scenarioschrij-
ver. Zo schreef hij samen met regisseur Robin Pront het 
scenario voor de bekroonde film D’Ardennen en voor de 
kortfilm August, die meteen ook Percevals regiedebuut 
was. August kreeg een Speciale Vermelding op Kortfilm-
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Pig
Zonderling Rob leeft volledig teruggetrokken in de wildernis 
van Oregon. Zijn enige gezelschap is zijn geliefde varken dat 
hem helpt bij de truffeljacht. Wanneer het varken op een dag 
ontvoerd wordt, keert Rob terug naar de bewoonde wereld en 
zet hij alles op alles om haar terug te vinden. Hierdoor moet hij 
onvermijdelijk zijn verleden onder ogen komen…

Geen enkele acteur heeft zo’n grillige carrière en uitgebreid palma-
res aan bijzondere personages als Nicolas Cage. Met deze laatste 
film keert hij volgens veel recensenten terug naar de hoogdagen 
van zijn vertolking in Leaving Las Vegas, een rol waarvoor Cage een 
Oscar kreeg. In deze verrassende, ingetogen karakterstudie ver-
tolkt Cage met verve een fascinerende kluizenaar die op zoek gaat 
naar zijn varken én naar zichzelf. Een bijzondere maar ook wonder-
lijk authentieke film over verlies, loslaten en vergiffenis. 

2021, duur: 1:32, Verenigde Staten, regie: Michael Sarnoski, 
met: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam 
Arkin e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 
7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 
13/11, 15/11, 17/11, 20/11, 23/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

Cool Abdoul
Alles lijkt mee te zitten voor Gentenaar Ismail Abdoul: door zijn talent als 
bokser haalt hij de Belgische top en in de liefde vindt hij zijn soulmate Sylvie. 
Daarnaast werkt hij als portier in het nachtleven en ook hier klimt hij steeds 
verder op. Hij wordt een levende legende in en buiten de ring. Maar samen 
met het succes komen de problemen, wanneer hij steeds meer verstrikt 
raakt in een web van leugens en geweld. Hij zal het ultieme gevecht moeten 
aangaan: dat met zichzelf.

Jonas Baeckeland stond reeds driemaal op Kortfilmfestival Leuven en brengt 
in zijn eerste langspeler het fascinerende en waargebeurde verhaal van de 
Gentse bokser Ismaïl Abdoul. Voor de vertolking koos hij Nabil Mallat, een 
acteur die zijn eerste ervaring opdeed in de bekroonde kortfilm Broeders van  
Adil El Arbi en Bilall Fallah. Nadien volgden rollen in hun langspelers Image 
en Patser,  en in de televisiereeksen Cordon en De Dag. Naast Mallat speelt 
gevestigde waarde Johan Heldenbergh en Anemone Valcke (Adem, Offline). 
Voor de première speelde de film een thuismatch op het Filmfestival van Gent. 

2021, duur: 1:40, België,  regie:  Jonas Baeckeland, 
met:  Nabil Mallat, Anemone Valcke, Johan Helden-
bergh, Dimitri Vegas, e.a. dialogen: Frans, Nederlands 

Vertoningen: 27/10, 28/10, 
29/10, 30/10, 31/10, 2/11 in 
Cinema ZED-Vesalius
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The Worst Person 
in the World

Tre Piani

Julie wordt bijna dertig, een leeftijd waarop je, volgens haar, toch zou moet weten 
wat je wil in het leven. Maar het enige wat ze echt zeker weet, is dat haar huidige 
leven niet genoeg is. Vastbesloten méér uit het leven te halen, zet ze een punt 
achter haar stabiele relatie met de succesvolle schrijver Aksel en staat ze open voor 
een nieuw avontuur.

Actrice Renate Reinsve won in Cannes de Palm voor Beste Actrice voor haar heerlijke 
vertolking in deze bitterzoete film die een ode is aan de imperfectie van het leven. 
Het is de derde film in de zogenaamde Oslo Trilogie van de Noorse regisseur Joachim 
Trier, na Reprise en Oslo, august 31st. In tegenstelling tot zijn vorige films brengt Trier 
deze keer geen confronterende cinema, maar een eigenzinnige, soms weemoe-
dige romantische komedie met enkele visuele hoogstandjes. In 12 hoofdstukken die 
subtiel doorheen de tijd bewegen, schildert hij op magistrale wijze de onvolmaakt-
heid van het leven, met zijn ups en downs, met twijfels 
en overtuiging, vreugde en pijn.

2021, duur: 2:01, Noorwegen,  regie: Joachim 
Trier, met: Renate Reinsve, Herbert Nordrum , Anders 
Danielsen Lie, e.a. dialogen: Noors

Vertoningen: 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 
24/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

Drie gezinnen wonen op drie verdiepin-
gen van hetzelfde appartementsgebouw 
in hartje Rome. Hun leven raakt door een 
reeks gebeurtenissen voor altijd met elkaar 
verbonden. Ze worden geconfronteerd 
met geheimen die hen uit elkaar drijven of 
net aan elkaar binden. Wrok, koppigheid 
en angst lijken de overhand te krijgen, 
maar enkele bewoners willen de hoop op 
verzoening en liefde niet opgeven.

Regisseur Nanni Moretti (Mia Madre, 
Habemus Papam) bracht een Italiaanse 
sterrencast samen met Riccardo Scamarcio 
(Mine Vaganti), Alba Rohrwacher (Le mera-
viglie, Io sono l’amore) en Margherita Buy 
(Mia Madre). Een intieme inkijk in de com-
plexiteit van verschillende soorten relaties 
tussen mensen, of het nu buren, ouders of 
broers en zussen zijn. 

2021, duur: 1:59, Italië, regie: Nanni 
Moretti, met: Riccardo Scamarcio, 
Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano 
Giannini,e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 3/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 
9/11, 10/11, 11/11, 14/11, 16/11, 19/11, 22/11, 
23/11 in Cinema ZED-Vesalius
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De Noorse regisseur Joachim Trier 
is vaste klant in ZED. Van zijn eerste 
kortfilms tot zijn veelbekroonde 
langspeelfilms: ze passeerden zowat 
allemaal de revue. Zijn nieuwste film, 
The Worst Person in the World, gooit 
hij het over een heel nieuwe boeg.

Joachim Trier: Mijn vorige film, Thelma, stond 
ver af van mijn eigen leven. Het was een 
genrefilm, vol spanning en fantasie. Met deze 
film wilde ik terug naar de basis, naar ideeën, 
personages en  situaties dicht bij mijn eigen 
ervaringen. Het is het soort cinema waar  ik altijd 
van gehouden heb. Ik voelde het verlangen 
om het over de liefde te hebben. Over de kloof 
tussen de fantasieën en dromen die we hadden 
en de realiteit van het leven. En zo ontstond 
het karakter van hoofdpersonage Julie: een 
spontane, jonge vrouw, die gelooft dat je je 
leven kunt vormgeven zoals je dat zelf wil, 
maar die geconfronteerd wordt met grenzen, 
grenzen aan de tijd en de mogelijkheden.

Een hele reeks zaken waar jonge vrouwen 

mee te maken krijgen passeren de revue; 

liefde, seks, relaties, moederschap, 

volwassenheid, professionele carrière.

Deze film gaat over hoe romantische 
relaties onze existentiële verwachtingen 
weerspiegelen. In onze westerse cultuur 
zijn we opgevoed met het idee dat liefde 
en carrière de plaatsen zijn waar een leven 
vorm krijgt en bloeit. Het gaat dus niet per se 
alleen over vrouwen. En ik wil ook niet te veel 
generaliseren. Deze film gaat in de eerste 
plaats over de individuele Julie, niet over “de 
vrouw van onze tijd”.

Julie krijgt een relatie met Aksel, een 

aantrekkelijke, intelligente, liefdevolle, 

zorgzame man. En toch lijkt Julie 

ontevreden. Hoe komt dat?

Ze idealiseren elkaar te veel. Aksel is al iets 
ouder, terwijl Julie nog wat meer zoekende is. 

van de film kunnen we zien dat Julie zich al een 
mislukking voelt ook al is ze nog geen 30 jaar 
oud! Iedereen verwacht van haar dat ze een 
langdurige, stabiele relatie aangaat, kinderen 
krijgt, enzovoort. De sociale druk is enorm.

Zegt Julie iets over romantische relaties in 

een tijd van sociale media, speeddating of 

pornosites? Zijn duurzame romantische 

relaties tegenwoordig ingewikkelder dan 

dertig of vijftig jaar geleden?

Er is een paradox. Aan de ene kant, als ik 
mensen observeer in Oslo, Parijs of New 
York, ken ik niémand die tevreden is in de 
liefde of die in een relatie leeft naar het 
voorbeeld van de Hollywood-cinema. We 
kunnen in principe heel veel keuzes maken, 
maar uiteindelijk blijken mensen heel vaak 
niet te kunnen kiezen. Maar deze tijd heeft 
ook zijn positieve kant. We hebben veel  
nieuwe vrijheden. Tegenwoordig voelt een 
vrouw zich niet noodzakelijkerwijs verplicht 
om te trouwen of kinderen te krijgen vóór de 
leeftijd van 30. En toch ervaren wij allemaal, 
mannen en vrouwen, een grote sociale druk 
om succesvol te zijn in ons liefdesleven. Het 
is allemaal erg ingewikkeld en tegenstrijdig…

Zou je kunnen zeggen “Julie, dat ben ik”, 

zoals Flaubert dat zei over Emma Bovary?

Ik ben soms een beetje zoals een acteur; soms 
vervaagt het onderscheid tussen mijzelf en 
het personage dat ik gecreëerd heb. Maar 
het creëren van fictie is ook een geschenk: 
het staat je toe te reflecteren over je eigen 
mislukkingen, je verlangens, je ellende, de 
liefde, jezelf… Ik ben duidelijk geen 30-jarige 
jonge vrouw, maar ik ben een paar maanden 
van mijn leven zo’n jonge vrouw mogen zijn en 
het was bevrijdend. Dat gezegd zijnde; Julie, 
dat ben ik niet, dat is iemand anders. Maar 
ik begrijp het citaat van Flaubert. Ik zou ook 
nooit een film kunnen maken waarin ik geen 
verbondenheid met de personages voel. 

ZED SPRAK MET JOACHIM TRIER

“Het is allemaal erg ingewikkeld 
en tegenstrijdig” 

In zekere zin speelt ze de rol van het slimme 
en grappige jonge meisje, maar na een tijdje 
vraagt   ze zich af: heb ik in deze relatie wel 
ruimte om te groeien? Misschien werkt de 
relatie tussen Aksel en Julie niet omdat ze niet 
op hetzelfde punt in hun leven zijn? Dat is een 
belangrijk thema in de film. Heel vaak krijgen 
we het idee ingelepeld dat het er vooral op 
aankomt “de juiste persoon” te ontmoeten - 
alsof zoiets bestaat. Maar zelfs als je iemand 
ontmoet die je bevalt, kan het misgaan 
omdat de verlangens van het moment niet 
samenvallen. Omdat de timing slecht is dus.

Een belangrijk moment in de film is wanneer 

Julie op een feestje Eivind ontmoet.

Het idee was om de grenzen van loyaliteit 
in twijfel te trekken. Wat is het om ontrouw 
te zijn? Julie en Eivind bedenken samen een 
soort spel, in plaats van meteen de stap naar 
seks te nemen. De film stelt op humoristische 
wijze vragen bij de monogamie: wat is nu juist 
verboden en wat niet? Julie en Eivind doen 
niets verkeerd, maar tegelijkertijd is alles wat 
ze doen op dit feest riskant.

Kunnen we zeggen dat Julie precies weet 

wat ze niét wil, maar niet precies weet wat 

ze wél wil?

Ja, in die formulering kan ik me wel vinden. 
Maar het idee dat je jezelf moet vinden, 
iemand moet worden, moet presteren, 
kan dan ook echt verlammend zijn. En het 
leven laat ons zo weinig tijd om die moeilijke 
kwesties aan te pakken. In de openingsscènes 
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House of Gucci
1973. Maurizio Gucci, zaakvoerder en erfgenaam van het Italiaanse modehuis Gucci, trouwt met de 
flamboyante Patrizia. De naam Gucci staat wereldwijd synoniem voor stijl, luxe, schoonheid en het 
familie imperium is een bastion van macht en rijkdom. Maar achter de schermen is niet alles rozengeur 
en maneschijn. Wanneer Maurizio in 1985 Patrizia verlaat voor een jongere vrouw zet dit een verwoes-
tend mechanisme van jaloezie en geldzucht in gang...

Als we alle Oscarnominaties optellen van de crew achter House of Gucci dan kan het niet anders dan dat 
de verwachtingen hooggespannen zijn. Ridley Scott (The Martian, Black Hawk Down, Gladiator, Thelma 
& Louise) verzamelde een intrigerende topcast met Adam Driver, Lady Gaga, Salma Hayek, Al Pacino, 
Jeremy Irons en een onherkenbare Jared Leto voor de verfilming van de schokkende verhalen achter 
het familie-imperium Gucci. Een meeslepend relaas van drie decennia van liefde, verraad, decadentie, 
wraak en uiteindelijk moord… Of hoever een familie zal gaan voor controle.

2021, duur: Verenigde Staten,  regie:  Ridley Scott, met:  Adam Driver, Lady Gaga, Salma Hayek, 
Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 24/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11 in Cinema ZED-Vesalius
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Promising Young Woman
Overdag is Cassie een doodgewone, charismatische jonge vrouw die werkt in een koffiebar. 
Maar ‘s nachts staat haar leven in het teken van wraak. Ze struint nachtclubs af waar ze doet 
alsof ze dronken is om zich te laten oppikken door zogenaamd 
bezorgde mannen. Haar dubbelleven begon toen een tragisch 
incident in het verleden haar leven omgooide. Op een dag geeft 
een onverwachte ontmoeting haar de kans om haar verleden 
recht te zetten.

2020, duur: 1:53, Verenigd Koninkrijk,  regie: Emerald Fennell, 
met: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, e.a. , Dialogen: 
Engels

Vertoning: 18/11

ZED in de Aula
Praktisch

De ZED Studentenkaart is GRATIS te ver-
krijgen. Check www.cinemazed.be/
studentenkaart, vul je gegevens in en 
upload een foto. Je kan nadien je kaart 
komen ophalen aan de ZED ticketbalie in 
de Andreas Vesaliusstraat. Iedere Studen-
tenkaart heeft een unieke code waarmee 
je vervolgens je tickets aan kortingstarief 
kan bestellen: 4 euro voor de ZED in de 
Aula-vertoning van de maand, 4 euro voor 
de reeks Filmgeschiedenis en 8 euro voor 
alle andere tickets. De ZED in de Aula-ver-
toningen zijn uiteraard ook toegankelijk 
voor niet-studentenkaarthouders, aan het 
reguliere tarief.

€4 met je ZED-studentenkaart

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 1234567891Emma Watson

 Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

via www.cinemazed.be/studentenkaart

GRATIS 
naar de film op 
je verjaardag 1 maand lang 

films streamen op

DALTON.BE 

BRING A FRIEND 
Trakteer 1 x per maand  
een vriend met een 1+1  

gratis ticket

voor een 

FILMTICKET

€ 8   

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4

Maak kans op een 
DINNER & MOVIE 

•
Gratis posters op ZED’s 

POSTERBEURS 

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 

1234567891

Emma Watson
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Het filmevent van de maand: een topfilm aan bodemprijs in Aula Vesalius
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AnnetteBergman Island

16

Chris en haar vriend Tony trekken zich een zomer lang terug op het 
Zweedse eiland Fårö om er te werken aan filmscenario’s. Het eiland 
was jarenlang de thuishaven van  de legendarische regisseur Ingmar 
Bergman en het koppel hoopt inspiratie te vinden in de landschap-
pen die ook Bergman inspireerden. Ze proberen zich onder te dom-
pelen in Bergmans leefwereld, maar zoeken ook hun eigen weg als 
koppel.  Naarmate de zomer vordert, begint het onderscheid tussen 
fictie en realiteit steeds meer te vervagen... 

Regisseur Mia Hansen-Løve, die in 2016 een Zilveren Beer won met L’a-
venir, maakte een wonderlijke, meditatieve film over het leven, de liefde 
en de kunst die ons inspireert. Twee verhaallijnen worden naadloos met 
elkaar verweven tegen de achtergrond van een iconisch landschap. 
Naast klassebak Tim Roth, gooit de Luxemburgse actrice Vicky Krieps 
(Phantom Thread) hoge ogen in dit subtiele liefdesverhaal vol knipogen 
naar de legendarische filmmaker en de soms bedrieglijke impact die 
grote voorbeelden hebben op ons leven. 

2021, duur: 1:40, Frankrijk, regie: Mia 
Hansen-Løve,  met: Mia Wasikowska, John 
Turturro, Tim Roth, Greta Gerwig, Vicky 
Krieps e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 24/11, 25/11, 
26/11, 27/11, 28/11, 30/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

Henry is een beruchte stand-upcomedian met vlijmscherpe humor, 
Ann een internationaal bekende operazangeres. Samen vormen ze 
een gelukkig en glamoureus koppel. Wanneer hun eerste kindje 
wordt geboren, dochtertje Annette, zet dit hun leven op zijn kop. 
Want Annette blijkt een mysterieus meisje met een uitzonderlijke 
gave.

Leos Carax (Mauvais sang, Les amants du Pont-Neuf ) is sinds de jaren 
‘80 het buitenbeentje van de Franse cinema en doet met Annette zijn 
reputatie als verrassende en eigenzinnige filmmaker alle eer aan. Een 
- deels in België opgenomen - muzikale rollercoaster van epische pro-
porties vol duizelingwekkende audiovisuele ideeën. Een wervelende 
onderdompeling in de wondere wereld van zowel de regisseur en 
van de cultband Sparks. Vreemd, betoverend, donker en onverwacht. 
Annette was de Openingsfilm van het Filmfestival van Cannes, waar de 
film meteen ook twee prijzen in de wacht wist te slepen: de Palm voor 
Beste Regie en - niet onverwacht - de Soundtrack Award.

2021, duur: 2:21, Verenigde Staten, 
regie: Leos Carax, met: Adam Driver, 
Marion Cotillard, Simon Helberg, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 27/10, 28/10, 29/10, 
30/10, 1/11, 2/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 
8/11, 9/11 in Cinema ZED-STUK
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Un monde

France

Net als alle zesjarigen, zet Nora een grote 
stap wanneer ze naar het eerste leerjaar gaat. 
Maar op de speelplaats van haar nieuwe 
school ontdekt ze al snel dat haar grote broer 
Abel gepest wordt. Ze wil hem helpen, maar 
haar broer wil absoluut dat ze zwijgt. Nora 
staat voor een verscheurende keuze die haar 
leven helemaal overhoop haalt. 

Un Monde werd in Cannes niet alleen getrak-
teerd op een minutenlange staande ovatie, 
maar wist er ook de FIPRESCI Prijs in de wacht 
te slepen in de sectie Un Certain Regard, het 
onderdeel dat gedurfde films en jong talent 
in de schijnwerpers plaatst.  Een ingehouden 
en toch overweldigende film die op unieke 
wijze de kwetsbaarheid, de hardheid én de 
veerkracht van kinderen portretteert en com-
promisloos voor het standpunt van Nora kiest. 
Deze eerste langspeler van de Belgische Laura 
Wandel - die eerder in Cannes en in Leuven 
stond met haar kortfilm Les corps étrangers 
- bewijst dat ze een naam is om in het oog te 
houden.

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

Vertoning: 27/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 
3/11, 6/11, 7/11, 9/11 in Cinema ZED-Vesalius

France is een gevierde topjournaliste, overal waar ze komt - van cafés tot oorlogs-
gebieden - neemt ze een selfie en haar beroemdheid neemt steeds grotere pro-
porties aan. Geleidelijk wordt haar personage belangrijker dan de verhalen die ze 
vertelt.  Wanneer ze een arme man aanrijdt, spat haar bubbel uiteen. Ze zegt haar 
baan op en trekt zich terug in een spa, maar de rust keert niet terug.

Een striemende satire die scherp uithaalt naar sociale en andere media, en bij uit-
breiding de hedendaagse maatschappij. Jarenlang stond de Franse beeldenstormer 
Bruno Dumont garant voor strenge, uitgepuurde cinema over maatschappelijke of 
religieuze kwesties, met heel soms een bocht richting slapstick. Voor de bijtende tra-
gikomedie France zocht Dumont de komische kant van Léa Seydoux (La vie d’Adèle) 
op als het titelpersonage France. 

2021, duur: 2:13, Frankrijk,  regie: Bruno Dumont, 
met: Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, 
Charles Castro, e.a.  dialogen: Frans

Vertoning: 16/11 in Cinema ZED-Vesalius

F I L M  FES T  G EN T  O N  TO U R
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alledaagse bestaan. Voor de hoofdrollen werd een ijzersterke 
Vlaamse cast samengesteld. Naast actrice Tanya Zabarylo (Ama-
teurs) die in de rol kruipt van hoofdpersonage Mona, herkennen 
we o.a. Valentijn Dhaenens (Girl, De Helaasheid der Dingen), 
Tom Vermeir (Belgica), Wine Dierickx (Dagen Zonder Lief, De 
Dag) en Tijmen Govaerts (Muidhond, Girl).

2021, duur: 1:40, België, regie: Sabine Lubbe 
Bakker, Niels van Koevorden, met: Tanya Zabarylo, 
Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir, Wine Dierickx, Tijmen 
Govaerts,e.a. dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 17/11, op 18/11 in aanwezigheid van 
Tanya Zabarylo , 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 
25/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

Kom hier dat ik u kus
Mona is negen jaar wanneer haar moeder sterft in een auto- 
ongeluk. Haar vader Vincent krijgt al snel een nieuwe vriendin, 
die het gezin binnenkomt als vervangende moeder en alle aan-
dacht opeist. Mona maakt er op haar manier maar het beste 
van, want ze wil niet dat dit nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Ze 
voelt zich verantwoordelijk en doet er alles aan om het te doen 
lukken, ook al gaat dat ten koste van zichzelf. Het wordt haar 
manier van leven. Ook als volwassene doet Mona haar uiter-
ste best om iedereen gelukkig te maken. Maar de volwassen 
Mona beseft dat de wereld gevuld is met ego’s en eigenden-
kers en dat ze het heft in eigen handen zal moeten nemen om 
uiteindelijk zelf een gelukkig leven te kunnen leiden.

De verfilming van Griet Op de Beecks besteller - de opvol-
ger van Vele hemels boven de zevende - kwam in de capabele 
handen van het regisseursduo Sabine Lubbe Bakker en Niels 
van Koevorden. Zij vielen eerder in de prijzen met de prachtige 
documentaire Ne Me Quitte Pas, een verhaal over vriendschap 
en eenzaamheid, drankmisbruik en de melancholie van het 
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Met Kom hier dat ik u kus zet het 
Nederlands koppel Sabine Lubbe 
Bakker en Niels van Koevorden 
een heftig verhaal neer, naar de 
gelijknamige bestseller van Griet Op 
de Beeck. Tanya Zabarylo schittert 
als Mona, een jonge vrouw in een 
toxische omgeving waarin ze zichzelf 
voortdurend wegcijfert.  

Mona krijgt het in de film hard te verduren, 

wat resulteert in nogal wat heftige scènes. 

Dat moeten intense draaidagen geweest zijn.

Tanya Zabarylo: In bepaalde scènes werd 
er inderdaad veel tegen mij geroepen, dat 
waren niet de meest plezierige scènes om 
te filmen. Als wist ik op voorhand dat dit 
heftig ging zijn en ik het geschreeuw zou 
moeten verdragen. Op een moment sloeg 
Marie (Mona’s stiefmoeder, nvdr.) mij in het 
gezicht en dat was volledig geïmproviseerd. 
Ook al wist ik dat dit heel goed was voor de 
scène, ik was toch erg geschrokken. Gelukkig 
werkten we samen met ontzettend lieve en 
empathische mensen, zowel mijn mede- 
acteurs als de regisseurs. Zij wilden gewoon 
zo goed mogelijk dit verhaal vertellen. 
Bovendien hielpen mijn dertien jaar ervaring 
in theater om er goed mee om te gaan. Ik kon 
na zo een heftige scène dan ook gewoon 
lachen met de rest van de cast. En vooral: 
ik deed het graag, omdat het fijne mensen 
waren met visie en kunstenaarschap. Dan heb 
je het er als acteur wel voor over. 

Zijn er ervaringen uit de film die soms een 

parallel vinden in je eigen leven? 

Gelukkig niet zo extreem. Ik ben wel zelf ook 
werkzaam in theater, dus veel dingen die 
zich in dat milieu afspelen kon ik heel goed 
herkennen, al heb ik nooit met zo’n klootzak 
van een regisseur gewerkt als in de film te zien 
is. Ik verloor zelf mijn vader toen ik 26 was. 

Je hebt in vorige interviews al laten vallen 

dat je dacht dat dit je laatste film ging zijn. 

Hoe kom je op een punt waar je denkt dat je 

gaat stoppen met acteren? 

Ik denk dat heel veel acteurs in de loop der 
jaren wel eens dat gevoel ervaren. Onze 
carrières gaan zelden in een rechte lijn naar 
boven. Het is vaak jezelf  heruitvinden.  
En het is niet omdat je nu iets goed gedaan 
hebt, dat je de volgende maand werk zal 
hebben. Ik denk niet dat je in dit vak moet 
stappen om veel geld te verdienen, want dan 
zal je ongelukkig worden. Ik wil het vooral fijn 
hebben op een set.

Ik had net voor de film een periode van een 
jaar waarin ik heel weinig werk had en het 
heel lastig was. Soms vind je dan de energie 
niet meer en denk je: waarom doe ik het 
nog? En in onze carrières is een term als ‘van 
de grond komen’ niet echt van toepassing. 
Soms kan het even van de grond komen, 
maar daarna kan het terug naar beneden 
gaan. Eigenlijk betekent het pas iets als je 
kwalitatieve projecten kunt doen en met fijne 
mensen kan werken. Dat heb ik ook beseft 
door aan deze film deel te nemen: dit wil 
ik heel graag verder doen. Vooral omdat 
het met mensen op dezelfde golflengte is 
gemaakt. 

Als je een boodschap zou kunnen geven aan 

Mona, wat zou je haar dan willen vertellen? 
(denkt even na) Ik denk dat ik haar vooral 
zou vertellen dat ze geen andere mensen 
nodig heeft om te zijn wie ze is. Door haar 
opvoeding denkt ze dat ze anderen nodig 
heeft, zoals de regisseur of een lief of een 
vader of familie. Maar ze is slim en ze is sterk 
genoeg om op zichzelf te staan. (BD) 

“Ik verloor zelf mijn 
vader toen ik 26 

was. Op bepaalde 
momenten tijdens  
de opnames kwam  

dat dan ook heel 
dichtbij. Maar ik  

kon die gevoelens  
wel gebruiken in  

mijn spel.”

T A N YA  Z A B A R Y L O

ZED SPRAK MET

Tanya Zabarylo 

Op bepaalde momenten tijdens de opnames 
kwam dat dan ook heel dichtbij. Maar ik kon 
die gevoelens wel gebruiken in mijn spel.

In de film is Mona een dramaturge onder 

een regisseur die erg veel haantjesgedrag 

vertoont. Is die ongevoeligheid bij 

regisseurs iets dat je herkent? 
Je moet natuurlijk wel een bepaald soort ego 
hebben om een regisseur te worden. Maar 
ik heb wel het gevoel dat dat tegenwoordig 
met veel meer empathie gebeurt dan pakweg 
tien jaar geleden het geval was. Ik heb dat zelf 
nooit meegemaakt, gelukkig. 
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The Power of the Dog
1925. Phil runt samen met zijn broer George een goed draaiende ranch in Montana. Phil is 
een doorgewinterde en verbitterde macho, George een zachtaardige, stille werker die vaak 
het mikpunt  is van de beledigingen van zijn broer. Wanneer George vertelt dat hij stiekem  
getrouwd is met de timide weduwe Rose,  komt hun relatie helemaal op de helling te staan. 
Rose en haar bijna volwassen zoon Peter trekken in in het huis van de boers, waar ze voortdu-
rend op hun hoede zijn voor de verholen vijandigheid van Phil.

28 jaar geleden schreef Jane Campion geschiedenis door met The Piano als eerste vrouw ooit 
een Gouden Palm te winnen, drie Oscars volgden later.  Al keren enkele thema’s uit dit mees-
terwerk terug in haar nieuwste film, toch is The Power of the Dog verre van een doorslagje van 
The Piano. Integendeel. Campion overtuigt volledig met een broeierig  drama dat duisterder 
en bevreemdender is dan ooit. Een intelligente film waarin relaties onverwacht verschuiven en 
geheimen langzaam bovenkomen. De cast is voortreffelijk en - het moet gezegd - het is een 
verademing om Cumberbatch te zien excelleren in een rol die erg verschilt van de wat sociaal 
onhandige en gedistingeerde slimmerik waarvoor hij meestal gecast wordt. De film kreeg  op 
het Filmfestival van Venetië niet enkel een minutenlange staande ovatie, maar  ook de Zilveren 
Leeuw… Volgens kenners een mooie aanloop naar de Oscars toe.

2021, duur: 2:06, United Kingdom, Australia, United States, 
Canada, New Zealand,  regie: Jane Campion, met: Benedict 
Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 17/11, 18/11, 21/11, 23/11, 25/11, 26/11, 27/11, 
29/11, 30/11 in Cinema ZED-Vesalius

The Last Duel

Frankrijk, 14de eeuw. Wanneer ridder Jean 
de Carrouges terugkeert van een veldtocht 
beweert zijn vrouw Marguerite dat Jacques 
Le Gris haar verkracht heeft. Ooit waren beide 
mannen vrienden, maar Le Gris koos de kant 
van graaf Pierre d’Alençon in de hoop een 
stuk land van Jean te pakken te krijgen. Le 
Gris ontkent de misdaad, maar Marguerite 
beschuldigt hem openlijk waardoor een duel 
onvermijdelijk is. Haar beschuldiging brengt 
ook haar eigen leven in gevaar, want de uitslag 
van een duel wordt gezien als Gods manier om 
te onthullen wie de waarheid spreekt.

De legendarische Britse regisseur Ridley Scott 
(Alien, Blade Runner, Gladiator, The Martian) is 
ondertussen 84, maar levert nog een visueel 
overdonderende film af met een indrukwek-
kende sterrencast: Matt Damon, Adam Driver, 
Ben Affleck en de intrigerende Jodie Comer 
(Killing Eve). In drie delen wordt het verhaal 
verteld telkens vanuit een ander standpunt: dat 
van de twee duellisten en van Marguerite. Een 
meeslepende film met een authentieke mid-
deleeuwse setting, inclusief een van de meest 
memorabele kapsels waarmee Matt Damon 
ooit heeft rondgelopen. 

2021, duur: 2:32, United States, United 
Kingdom, regie: Ridley Scott, met: Matt 
Damon, Ben Affleck, Jodie Comer, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:  27/10, 28/10, 29/10, 1/11 
in Cinema ZED-Vesalius
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Mahnaz Mohammadi

een fi lm van THIERRY DEMAIZIÈRE en ALBAN TEURLAI
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«This powerful documentary o
 ers a deep immersion into a 
pilgrimage to Lourdes... intensely heart-wrenching.»

★★★★
Paris Update

WWW.LOURDES.FILM

 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

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMERdirector 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

ZED vanuit je zetel - Reloaded
Nieuwe films op Picl en DALTON+

Een uniek platform, al een tijdje actief in 
Nederland, komt naar Vlaanderen. Ga naar 
de website Picl.be, selecteer “Cinema ZED 
Leuven” en kies je film.

Nu te zien op Picl

www.picl.be

Een aantal gloednieuwe documentaires uit 
het aanbod van streamingplatform Dalton.be 
vind je in de subcategorie Dalton+.

Nu in DALTON+

www.dalton.be

Toen tijdens de coronacrisis de bioscopen lange tijd verplicht gesloten werden, ontstonden verschillende 
online initiatieven om nieuwe releases toch bij het publiek te krijgen. Ook ZED was er snel bij, met het 
tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’, een soort virtuele Cinema ZED. Maar ook nu de bioscoopzalen weer 
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven in de werking. Daarom slaat Cinema 
ZED de handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: het platform Picl en Dalton+. Via deze platformen 
kan je thuis genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.



Holebifilmfestival
Al 20 jaar timmert het Holebifilmfestival 
aan de weg naar meer acceptatie van 
holebi’s en transgenders door het tonen 
van steengoede films. Naar goede 
gewoonte is Cinema ZED ook van de 
partij, met films uit heel wat uithoeken van 
de wereld: van de Denemaken tot Zuid-
Afrika, van Zwitserland tot de Filipijnen, 
van Israël tot Finland. Het volledige 
programma van Holebifilmfestival vind 
je op www.holebifilmfestival.be.
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Documentaires

The Rescue
Zomer 2018. Na de voetbaltraining maken twaalf Thaise 
voetballertjes en hun coach een uitstapje naar een grot. 
Wat een leuk tochtje moest zijn, draait al snel uit op een 
nachtmerrie die de hele wereld dagenlang in de ban zal 
houden. De jongetjes en hun coach zitten vast in de grot 
die ondertussen deels is ondergelopen. Er wordt een red-
dingsactie opgezet om het leven van de jongens te redden, 
maar dat blijkt een bijna onmogelijke opdracht.

Van de regisseurs van de Oscarwinnende documentaire 
Free Solo komt dit nagelbijtend spannend relaas van de 
spectaculaire reddingsactie. Een meeslepende inkijk in deze 
risicovolle wereld van grotduiken, de uitzonderlijke moed 
van het reddingsteam en de grenzeloze inzet van de hele 
gemeenschap om het leven van de jongens te redden. Met 
ongeziene toegang en fantastisch, nooit eerder vertoond 

beeldmateriaal, vertelt de film een verhaal van verbeelding, 
vastberadenheid en ongekend teamwork.  Een aangrijpende 
en bloedstollende film die het verdient om gezien te worden 
op een groot scherm in de duisternis van een 
cinemazaal. 

2021, duur: 1:50, Thailand, Verenigde 
Staten,  regie:  Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
Vasarhelyi, dialogen: Engels, Thai

Vertoningen: 10/11, 12/11, 15/11, 17/11, 
20/11, 21/11, 27/11, 28/11, 30/11 in Cinema 
ZED-Vesalius
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“A stunning documentary of bone-deep moral 
resonance and cinematic mastery that deserves 

to be experienced on the big screen” 
V A R I E T Y
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Nous Tous
Het ‘wij-zij’-denken is alomtegenwoordig. We voelen ons bedreigd door wie anders is. Toch 
zijn er - in alle uithoeken van de wereld - mensen met verschillende geloofsovertuigingen die 
niét bang zijn van hun medemensen. Zij durven de stap te zetten naar een leven waarin ze 
harmonieus samenleven met anderen.

Met een reeks verhalen van over de hele wereld wil Nous Tous een geëngageerde tegenbe-
weging belichten in een wereld waar de spanningen rond identiteitsvragen en de angst voor 
“de andere” hoog oplopen. Een inkijk in de wereld van mensen die het ‘wij-zij’- denken durven 
doorbreken en geloven in een harmonieuze en multi-identitaire wereld

2021, duur: 1:31,  regie: Pierre Pirard, dialogen: Engels, 
Frans

Vertoningen: 19/11, 28/11 in Cinema ZED-Vesalius

PRODUCTION ALMOLU AVEC LA PARTICIPATION D’AFTERTOUCH STUDIO ET DE SHIMERA FILMS
IMAGE JULIEN CHERPION SON CÉLINE BODSON MONTAGE MATHIEU PIÉRART MONTAGE ET MIXAGE SON PIERRE BRUYNS, STUDIO BLEU NUIT  

MUSIQUE ORIGINALE MANUEL ROLAND PRODUCTEUR PIERRE PIRARD DIFFUSEUR BELGIQUE FRANCOPHONE SCREENBOX INTERNATIONAL SALES BE FOR FILMS
FILM RÉALISÉ GRÂCE AUX SOUTIENS DE MÉCÈNES ET DE FONDATIONS

UN FILM DE • EEN FILM VAN

PIERRE PIRARD

SORTIE 13 OCTOBRE • RELEASE 13 OKTOBER

Gogo
Gogo is 94 jaar en dat maakt haar de oudste 
leerling ter wereld. Want ze is vastbera-
den om alsnog haar diploma van de lagere 
school halen. Ze werkte 75 jaar als vroed-
vrouw, heeft zelf drie kinderen en 54 achter-
kleinkinderen. Nu zit ze op de schoolbanken 
samen met de leerkrachten en leerlingen die 
ze zelf ter wereld heeft helpen brengen. 

Een vrolijke en inspirerende documentaire vol 
liefde, poëzie en humor. De charismatische 
Gogo is de ideale mascotte om het belang van 
scholing te benadrukken in een wereld waar 
dit voor meisjes op veel plaatsen nog steeds 
geen evidentie is. 

2021, duur: 1:22, regie: Pascal Plisson, 
dialogen: Engels, Swahili  

Vertoningen: 
7/11, 9/11, 11/11, 13/11 in Cinema ZED-STUK



ALL-IN
Bij de start van het nieuwe zomerseizoen, 
gaan twee timide jongens aan de slag in 
een gigantisch all-inclusive hotel aan de 
Turkse Rivièra. In een wereld van kleurrijke 
zwemoutfits, overdadige buffetten en ver-
holen machtsrelaties, ontdekken ze gelei-
delijk aan de mogelijkheden om vooruit te 
komen in het leven. Maar al snel doet de 
inwijding in het absurde westerse toerisme 
de vraag stellen: welke dromen zijn het echt 
waard om na te jagen?

Een boeiend, soms komisch portret van het 
verlies van onschuld tegen de achtergrond van 
een vervagende Europese droom. ALL-IN ging 
in wereldpremière op CPH-DOX en HotDocs. 
De film staat ook op de shortlist voor de Euro-
pean Film Awards.

“An unusually well-told story about the most 
banal reality which looks like something Ulrich 
Seidl and Jacques Tati could have come up with 
together.” Information.dk

2021, duur: 1:20, België,  regie: Volkan 
Üce, dialogen: Engels, Koerdisch, Turks

Vertoningen: 28/10, 29/10, 2/11, 
op 4/11 met nagesprek met de regisseur , 
5/11, 7/11, 10/11, 14/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

 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

director of photography JOACHIM PHILIPPE sound engineer GEDEON DEPAUW editor ELS VOORSPOELS sound design MARK GLYNNE original music DAVID BOULTER, DARIUS TIMMERdirector 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

ZED SPRAK MET VOLK AN ÜCE OVER

DE FASCINERENDE MICROCOSMOS 
VAN EEN ALL-IN HOTEL

Je documentaire ALL-IN wordt verteld vanuit het standpunt van hotelpersoneel. Hoe 

kwam je op dit idee?

Volkan Üce: Ik zoek altijd naar thema’s die gerelateerd zijn aan mijn eigen leven. Zelf ben ik in 
België geboren en opgegroeid bij Turkse ouders. Wanneer we familie in Turkije bezochten 
stelde mijn neefje altijd vragen over Europa. Maar nadat hij in een zogenaamd ‘all-inclusive 
hotel’ had gewerkt, verminderde dat sterk. Dat trok mijn aandacht. Ik raakte geïnteresseerd 
in de werking van deze hotels. De bubbel van zo’n hotel is als een microkosmos van verschil-
lende nationaliteiten, culturen en mentaliteiten. Omdat ik zelf een migratieachtergrond heb, 
is een deel van mij een ‘gast’ in het hotel maar een ander deel van mij is het ‘personeel’. En ik 
wil het publiek laten kennismaken met het personeel. Het gaat me om inclusie.

Was het moeilijk om toegang te krijgen tot het hotel?

De hoteleigenaars vonden het geen probleem dat ik het hotel filmde, maar konden niet 
begrijpen waarom ik het personeel en hun verblijf wilde filmen. Maar het ging er mij net 
om een stem en een gezicht te geven aan het hotelpersoneel.

Je film wekt sympathie en empathie op voor de hoofdpersonages, maar is in zekere 

zin ook wel  confronterend.

Het is zeker niet mijn bedoeling om een polariserende film te maken. Maar ik wil als film-
maker wel vermijden om exotische verhaaltjes te vertellen. Met ALL-IN wil ik het publiek 
uitnodigen om in de schoenen te stappen van Hakan en Ismail, hun hopen en dromen te 
delen, om zichzelf te herkennen in deze jongens. Hakan is bijvoorbeeld heel belezen en 
praat graag over filosofie maar de gasten zien deze kant van hem niet. Als een belangrijk 
deel van je persoonlijkheid niet erkend wordt, beïnvloedt dat hoe je je voelt. En daarom 
herken ik mezelf in Hakan. Ik wil ook praten over Nietzsche, maar mensen vragen me 
liever wat een typisch Turks gerecht is.

Je beschrijft de film als een ode aan onschuld. Kan je dat uitleggen?

Ik vraag mezelf vaak af hoe snel iemand zijn onschuld verliest. Is het überhaupt mogelijk 
om je onschuld niet te verliezen? De maatschappij stuurt jonge mensen in een bepaalde 
richting. Maar hoe ga je om met je identiteit, met je eigen verlangens en met je verwachtin-
gen? We kunnen ons allemaal afvragen in welk opzicht we ons al aangepast hebben aan de 
wetten van ‘het hotel’? Op welke manier hebben we onze onschuld verloren? (FV) 

“Ik wil ook praten over Nietzsche, maar 
mensen vragen me liever wat een typisch 

Turks gerecht is”
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Hou je van film? Hou je van een regelmatig  avondje 
uit naar de bioscoop? Wil je graag alles weten over 
de komende releases, evenementen en belangrijke 
filmmakers? Dan is Club ZED iets voor jou. 

Word lid van 

Club ZED

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
MELD JE AAN OP CINEMAZED.BE/CLUBZED. 
Leden ontvangen naast het ZED Magazine maandelijks 2 unieke 
ticket-codes. Deze codes kunnen online of aan de balie 
omgewisseld worden voor filmtickets naar keuze. Deze codes 
zijn enkel geldig voor voorstellingen van de lopende maand-
programmatie. De minimale duur van een abonnement is  
3 maanden en kan ten alle tijde opgezegd worden. 

  € 18 per maand  
  € 100 per 6 maand

  Maandelijks het ZED magazine in je brievenbus
  Maandelijks 2 tickets voor een film naar keuze uit deze 

maandprogrammatie
  Een Club ZED kortingskaart die je recht geeft op het 

kortingstarief voor alle bijkomende tickets

DE VOORDELEN

PRIJS

I am Samuel
Samuel groeit op in een conservatief gezin op het platteland in Kenia, 
waar traditionele waarden en normen hoog in het vaandel staan. 
Samuels vader, een plaatselijke predikant, begrijpt niet waarom zijn 
zoon nog niet getrouwd is. Wanneer Samuel naar Nairobi verhuist op 
zoek naar werk en een nieuw leven, wordt hij verliefd op Alex en vindt 
hij samenhorigheid in de homogemeenschap. 

Deze intieme documentaire, gefilmd over vijf jaar, onthult het delicate 
evenwicht dat Samuel weet te vinden tussen de loyaliteit aan zijn familie 
en ware liefde.

2020, duur: 1:09, Kenia , regie: Peter Murimi, dialogen: Swahili 

Vertoning: 2/11 in Cinema ZED-Vesalius

D O C  A F R I C A

27
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Paul Atreides -  een briljante jongeman uit het Huis van Atreides 
- krijgt in een droom bezoek van een mysterieuze vrouw die een 
noodoproep doet voor haar volk op de planeet Arrakis. Kwaad-
aardige mogendheden strijden om de kostbare grondstof van 
de planeet, een stof die alleen daar te winnen is en in staat is het 
menselijk vermogen te vergroten. Paul moet naar de gevaarlijkste 
plek in het universum reizen om de toekomst van zijn familie en 
volk veilig te stellen.

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

Vertoningen: 
27/10, 29/10, 31/10, 1/11, 2/11, 4/11, 
7/11, 8/11, 12/11, 14/11, 20/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

DunePlay It 
Again Sam
Sinds de heropening zag ZED jullie met 
plezier terug kiezen voor de ware cinema-
ervaring. Is het de voorbije weken er nog 
niet van gekomen? Of was je favoriete film 
uitverkocht? Geen paniek: Cinema ZED 
geeft je een herkansing. In de Play It Again 
Sam-reeks herhalen we iedere maand de 
hoogtepunten van de afgelopen maand: 
de films die je echt moét gezien hebben 
op het grote witte doek.
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Sovjet-Unie, jaren ‘60. Lyuda is een trouwe communiste die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog meevocht als toegewijde aanhangster van 
Stalin. Nu zit ze in het partijbestuur van een stad in het zuiden van de 
Sovjet-Unie. Wanneer een arbeidersstaking in de plaatselijke fabriek 
dreigt, pleit Lyuda voor een hard optreden om het verzet de kop 
in te drukken. Haar opstandige dochter kiest de kant van de arbei-
ders. Het protest wordt hard neergeslagen. Lyuda is getuige van het 
bloedbad en komt tot het gruwelijke besef dat haar dochter mogelijk 
is omgekomen. Haar wereldbeeld begint te kantelen….

2020, duur: 2:01, Rusland,  regie: Andrei Konchalovsky,  met: 
Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, 
Andrey Gusev, dialogen: Russisch

Vertoningen: 
30/10, 31/10, 14/11 
in Cinema ZED-STUK

Juli 1995. Aida werkt als tolk in Srebrenica op de Nederlandse 
basis van de Verenigde Naties. Het Bosnisch-Servische leger rukt 
steeds verder op en Aida zoekt - net als 20.000 andere Bosnische 
moslims - een veilige uitweg voor haar gezin. Aanvankelijk is ze 
ervan overtuigd dat de VN hen zal beschermen, maar wanneer de 
chaos steeds groter wordt, blijkt ze daar niet op te kunnen rekenen 
en probeert ze uit alle macht zelf haar man en zonen te redden.

2020, duur: 1:40, Bosnië en Herzegovina, regie: Jasmila 
Žbanić, met: Jasna Đuričić, Boris Isaković, Raymond Thiry, Juda 
Goslinga, Teun Luijkx, Johan Heldenbergh, e.a. 
dialogen: Bosnisch, Engels, 
Nederlands, Servisch

Vertoningen: 
27/10, 31/10, 14/11, 16/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

Quo Vadis, Aida? Dear Comrades!
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The Big Heat
Germania 
Anno Zero

Rocco e i 
suoi fratelli

De 15-jarige Edmund moet proberen te over-
leven in het verwoeste, naoorlogse Berlijn. 
Onder invloed van zijn nazistische oud-leraar 
vergiftigt hij zijn zieke - en daardoor ‘nutte-
loze’ - vader. Hij zwerft verweesd rond in het 
puin van de troosteloze stad, hij lijdt honger 
en steelt om te overleven. Langzaamaan 
begint hij de consequenties van zijn daad in 
te zien.

1948, duur: 1:18, Italië, regie: Roberto 
Rossellini, met: Edmund Moeschke, Ernst 
Pittschau, Ingetraud Hinze, e.a.  dialogen: 
Italiaans 

Vertoning: 28/10 
in Cinema ZED-STUK

Weduwe Rosaria trekt met haar vier zoons 
Rocco, Simone, Ciro en Luca vanuit het 
armoedige zuiden van Italië naar Milaan, 
waar hun oudste broer Vincenzo woont. De 
vijf mannen zoeken elk hun weg in de geïn-
dustrialiseerde stad, maar Rocco en Simone 
komen steeds in elkaars vaarwater. 

1960, duur: 2.59, Italië, regie: Luchino 
Visconti, met:  Alain Delon, Renato Salvatori, 
Annie Girardot, e.a.  dialogen: Italiaans 

Vertoningen: 
8/11, 11/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

Wanneer een collega dood wordt aange-
troffen, gelooft rechercheur Dave Bannion 
niets van de officiële versie dat hij zelfmoord 
heeft gepleegd. Zijn chef gebiedt hem om 
de zaak te laten rusten, maar Bannion gaat 
koppig op onderzoek. Wanneer hij  op het 
spoor komt van corruptie binnen het politie-
apparaat, wordt dit hem niet in dank afgeno-
men door zijn collega’s.

1953, duur: 1:29, Verenigde Staten, regie: 
Fritz Lang, met: Glenn Ford, Gloria Grahame, 
Jocelyn Brando, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
1/11, 4/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

€4 met je ZED-

studentenkaart

STUDE
NTENK

AART

Johan Van Schaeren
Uw kortingscode: 

1234567891

Emma Watson

Filmklassiekers

Filmgeschiedenis

Taxi Driver

I.s.m. KU Leuven, Instituut voor Mediastudies 
(i.k.v. college Filmgeschiedenis van Prof. Roel Vande Winkel)
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Rocco e i 
suoi fratelli

Bonnie & Clyde The Shining
Texas, begin jaren ‘30. Serveerster Bonnie 
betrapt de charismatische dief Clyde op 
heterdaad wanneer hij de auto van haar 
moeder wil stelen. Ze is meteen onder de 
indruk van zijn bad boy allures en valt hele-
maal voor zijn charmes wanneer hij voor 
haar ogen een bank overvalt. Samen zetten 
ze koers om één van Amerika’s meest legen-
darische misdaadduo te worden.

1967, duur: 1:51, Verenigde Staten  regie: 
Arthur Penn, met: Warren Beatty, Faye 
Dunaway, Michael J. Pollard, Gene Hackman, 
Estelle Parsons, Denver Pyle, Gene Wilder e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
15/11, 18/11 in 
Cinema ZED-Vesalius

Een gezin trekt voor de winter in in een afge-
legen hotel, waar vader Jack rustig wil kunnen 
schrijven. Zoontje Danny hoort de stem van 
zijn ingebeeld vriendje dat hem waarschuwt 
voor het hotel. De waarschuwing blijkt 
terecht want Danny ziet en hoort vreselijke 
dingen in de lange hotelgangen. Ook vader 
Jack begint stemmen te horen. Op zijn type-
machine tikt hij eindeloos dezelfde zin in: All 
work and no play makes Jack a dull boy...

1980, duur: 2:26, Verenigde Staten,  regie:  
Stanley Kubrick, met: Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers e.a.  
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

Taxi Driver
New York jaren ‘70. De slapeloze veteraan 
Travis Bickle rijdt als taxichauffeur door 
het nachtelijke New York en ziet er overal 
het verderf welig tieren. Wanneer op een 
avond de piepjonge prostituee Iris in zijn 
taxi belandt terwijl ze probeert te ontsnap-
pen aan haar pooier, is hij diep geraakt. Zijn 
donkere gedachten raken steeds meer ver-
giftigd, zeker wanneer zijn pogingen om een 
relatie aan te gaan met Betsy mislopen. 

1976, duur: 1:54, Verenigde Staten, regie: 
Martin Scorsese, met: Robert De Niro, Jodie 
Foster, Cybill Shepherd, e.a. dialogen: 
Engels

Vertoningen: 
22/11, 25/11 in 
Cinema ZED-Vesalius
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Gone with the wind Cool Hand Luke Sunset Boulevard

Filmklassiekers

De keuze van...

1861, in het zuiden van de Verenigde Staten 
viert Scarlett haar zestiende verjaardag.  Ze 
is verliefd op Ashley, maar die is verloofd met 
zijn nicht Melanie. Scarlett bekent Ashley haar 
gevoelens maar hij kan haar liefde niet beant-
woorden. Rhett Butler, een avontuurlijke en 
knappe kerel met een twijfelachtige reputatie, 
is toevallig getuige van hun intieme gesprek. 
Diezelfde dag breekt de burgeroorlog uit 
tussen de noordelijke en de zuidelijke staten.

Het monumentale epos over de Amerikaanse 
burgeroorlog brak in 1939 alle box office 
records en zou nog jaren de meest lucratieve 
film aller tijden zijn. De film wist 8 van de 13 
Oscarnominaties te verzilveren, waaronder 
één voor de zwarte actrice Hattie McDaniel die 
de huismeid Mammy vertolkte. Dat was een 
primeur, al was dit niet onbesproken: McDa-
niel mocht bij de uitreiking niet vooraan bij de 
witte sterren zitten en kreeg vanuit de zwarte 
gemeenschap kritiek door de stereotype en 
racistische invulling van het personage. Het 
legendarische liefdesepos is dan ook op heel 
wat vlakken een kind van zijn tijd met soms ont-
hutsende visies voor de hedendaagse kijker.

1939, duur: 3:58, Verenigde Staten, regie: 
Victor Fleming, met: Clark Gable, Vivien 
Leigh, Thomas Mitchell, e.a. dialogen: 
Engels  

Vertoning: 
30/10 in Cinema 
ZED-Vesalius

Luke Jackson kan niet tegen autoritair gezag 
en dat leidt wel vaker tot problemen. Nadat 
hij enkele parkeermeters vernielt, wordt hij 
veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid. Hij 
moet, onder de brandende zon, onkruid 
wieden en greppels graven. In tegenstelling 
tot de andere nieuwelingen blijft Luke kalm, 
maar laat zich niet kennen. Dragline, de 
aanvoerder van een groepje gevangenen, 
vreest voor zijn aanzien, want Luke wint het 
respect van de anderen.

Paul Newman schittert in één van zijn beste 
rollen als een non-conformist pur sang, de 
eenling die zich niet kan onderwerpen aan 
de willekeur van macht en gezag. George 
Kennedy kreeg een Oscar voor zijn bijrol van 
Dragline. Ook het bruisende scenario was 
genomineerd voor een Oscar, maar die werd  
jammer genoeg niet verzilverd. Vooral spijtig 
voor co-scenarist Donn Pearce die zelf twee 
jaar in een ‘chain gang’ zat, iets wat zeker heeft 
bijgedragen aan de authenticiteit van de film.

1967, duur: 2:07, Verenigde Staten, regie: 
Stuart Rosenberg, met: Paul Newman, 
George Kennedy, Strother Martin, e.a. 
dialogen: Engels  

Vertoning: 
30/10 in Cinema 
ZED-Vesalius

Norma Desmond is een filmdiva uit de tijd van 
de stille film en eigenlijk op haar retour, hoewel 
ze dat zelf niet zo ziet: “I am big. It’s the pictures 
that got small.” Joe Gillis is een berooide films-
cenarist met een hoop kwade schuldeisers 
achter hem aan. Norma neemt Joe in dienst, in 
de hoop dat hij het perfecte scenario kan schrij-
ven voor haar comeback. Joe raakt helemaal in 
de ban van de intrigerende ster en hij wordt 
haar bijzit, haar slaafje, haar slachtoffer. Tot hij 
de jonge Betty ontmoet.

Een film - gemaakt tijdens de gloriedagen van de 
grote studio’s - die spot met wat er zich afspeelt 
achter de schermen van Hollywood: het lijkt 
alsof Billy Wilder zijn carrière om zeep wilde 
helpen. En toch werd Sunset Boulevard een 
geweldige boxoffice-hit. De film laveert tussen 
drama en komedie op een subtiele manier zoals 
alleen Wilder dat kan. Heel wat rollen worden 
gespeeld door gewezen sterren van de stille 
film. Swanson zelf speelde zo goed dat iedereen 
dacht dat ze gewoon zichzelf speelde.

1950, duur: 1:51, Verenigde Staten, regie: 
Billy Wilder, met: William Holden, Gloria 
Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, 
Fred Clark, Lloyd Gough, Jack Webb e.a. 
dialogen: Engels  

Vertoning: 
20/11 in Cinema 
ZED-STUK

L I ES  VA N  D E  V I J V ER CH R IS  CR A PS A N K E  B R O U W ER S
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Adoption
Kata heeft een relatie met een getrouwde man, maar ook een 
steeds groter wordende kinderwens. Wanneer ze hem voorstelt 
dat hij het kind verwekt, maar verder geen enkele verantwoor-
delijkheid moet opnemen, verwerpt hij dit idee. Dan ontmoet 
ze de tiener Anna die uit een kostschool is weggelopen en een 
thuishaven zoekt om haar vriendje te kunnen zien. 

In een prachtige zwart-wit cinematografie maakt Márta Mészáros 
rake observaties over wat het betekent om vrijgevochten te zijn en 
hoe machtsverhoudingen in de maatschappij een impact hebben 
op de positie van de vrouw. Als vrouwelijke regisseur maakte Més-
záros het zelf voortdurend mee dat mensen haar - telkens weer - op 
haar plaats wilden zetten, maar ze draaide de rollen mooi om door 
in 1975 als eerste vrouw ooit een Gouden Beer te winnen op het 
Filmfestival van Berlijn. 

1975, duur: 1:29, Hongarije, regie: 
Márta Mészáros, met: Katalin Berek, 
Gyöngyvér Vigh, Péter Fried, e.a.
dialogen: Hongaars  

Vertoning: 13/11 
in Cinema ZED-Vesalius

Filmklassiekers
Classics 
restored

ANKE BROUWERS OVER HAAR BOEK

Mooi zijn en zwijgen

Voor de ZED programmatie van november selecteerde 
docent, scenarist én auteur Anke Brouwers de geweldige 
filmklassieker Sunset Boulevard (1950). En daar is een 
goede reden voor: de film speelt zich af in de tijd van de 
stille film én de hoofdrolspeelster is de onvolprezen Gloria 
Swanson.  Die laatste is ook één van de hoofdpersonages in 
het boek Mooi zijn en zwijgen, over de machtige vrouwen 
van de Amerikaanse stille film.

Anke Brouwers: Ik heb Mooi zijn en zwijgen eigenlijk voornamelijk 
geschreven om de bijzonderheden, de openheid en de schoonheid 
van de wereld van de stille film te belichten. Daarnaast wilde ik ook 
graag schrijven over de minder bejubelde of de vergeten pioniers van 
de stille periode: de vele ambitieuze vrouwen op én achter het scherm. 
De vroegste jaren van de cinema waren immers topjaren voor vrouwe-
lijke filmmakers. Er waren historisch veel vrouwen actief als regisseur, 
scenarist, monteur, producent in het Hollywood van de stille periode 
en ook de bekendste en meest succesvolle actrices van toen combi-
neerden vaak verschillende leidinggevende of artistieke taken. Hun rol 
is in de loop der jaren echter grotendeels vergeten. Ze zijn onterecht 
voetnoten geworden in de geschiedschrijving. 

De ondertitel van het boek is ‘De machtige vrouwen van de Ameri-

kaanse stille film’. Wat voor macht was dit precies? 

Vrouwen hadden wel degelijk iets te zeggen achter de schermen. Ze 
namen creatieve, artistieke en vaak ook financiële beslissingen. Ze 
stonden niet zelden aan het hoofd van hun eigen onafhankelijke bedrij-
ven. De carrières van bijvoorbeeld Mary Pickford, Gloria Swanson, 
Norma Talmadge en Lois Weber waren ontzettend succesvol, ze 
moesten op veel vlakken niet onderdoen voor D.W. Griffith, Cecil B 
DeMille of Charlie Chaplin. De ‘macht’ van deze filmmakers heeft ook 
te maken met representatie: door ook meer progressieve vrouwelijke 
personages te vertolken, beïnvloedden ze mee de beeldvorming en 
het maatschappelijk debat over de rol van vrouw. 

Hoe kijk jij naar de positie van de vrouw in de hedendaagse filmwereld?

Er beweegt de laatste tijd veel. Vrouwen krijgen dankzij een positief 
diversiteitsbeleid meer kansen, ze worden op grotere projecten gezet, 
ze krijgen meer zichtbaarheid op festivals en bijgevolg ook op het 
prijzencircuit. Mijn boek is een ode aan hun voorgangers, maar toont 
ook aan dat de geschiedenis cyclisch is. Al 
vanaf de jaren twintig  begonnen de carrière-
kansen voor vrouwen te slinken. Hollywood 
werd steeds meer een business met uitsluitend 
mannelijke raden van bestuur, met discrimine-
rende machtsmechanismen en vooroordelen 
over de kwaliteiten van mensen op basis van hun 
gender. Het is niet omdat er nu iets beweegt 
dat dit voor altijd zo is. Laat ons hopen dat de 
vrouwelijke filmtalenten die we nu aan het werk 
zien wél blijvers zullen zijn. (KM/AB/JVS) 
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Cinema ZED Hasselt
Iedere zondag, maandag en dinsdag kan je in De Nieuwe Zaal 
in Hasselt terecht voor een portie topcinema. Cinema ZED 
Hasselt presenteert maandelijks een divers programma van  
recente speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld 
worden voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de pro-
grammatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

www.cinemazed.be/hasselt

! $  cinemazedhasselt

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt

Kevin Jerome Everson
Een hommage aan de kunstenaar en cineast Kevin Jerome 
Everson. Deze onvermoeibare meesterportrettist filmt de Afro- 
Amerikaanse werkende klasse tijdens het dagelijks leven bij 
werk en ontspanning, wars van alle narratieve conventies en 
clichés met betrekking tot de representatie van Afro-Amerika-
nen op het scherm.

Eason - 2016 - 15 min
The Reverend E. Randall T. Osborn, First Cousin - 2007 - 4 min
According to ... - 2007 - 9 min
Second and Lee - 2008 - 3 min
Fe26 - 2014 - 7 min
Ears, Nose & Throat - 2016 - 10 min
IFO - 2017 - 10 min
Hampton - 2019 - 7 min
Recovery - 2020 - 10 min

Materiaal, proces, procedure: deze drie woorden definiëren 
voor kunstenaar-filmmaker Kevin Jerome Everson de kern van zijn 
artistieke benadering. Het is met behulp van deze benadering, 
gegrond in een vroege voorliefde voor het minimalisme en een 
achtergrond in beeldhouwkunst en straatfotografie, dat hij als geen 
ander de poëzie weet te evoceren van de levens en ervaringen van 
proletarische Afro-Amerikaanse gemeenschappen. Eerder dan 
een conventioneel realisme na te streven, verkiest hij om alledaagse 
uitingen te abstraheren tot theatrale gebaren en prozaïsche situa-
ties te choreograferen tot artificiële composities. Hij zoekt minder 
naar een klassieke vertelvorm, maar, naar eigen zeggen, steeds 
meer naar een pure vormelijkheid.

2020,  duur: 1:15, Verenigde 
Staten, regie: Kevin Jerome 
Everson, dialogen: Engels  

Vertoning:  3/11 in Cinema 
ZED-STUK

F I L M  F O C U S : 
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Zondag 31 oktober
16u30 The French Dispatch

Maandag 1 november 
20u Benedetta

Dinsdag 2 november
20u Drunk  

Zondag 7 november
14u30 De gebroeders Schimm
16u30 Drunk

Maandag 8 november
20u Lourdes

Dinsdag 9 november
20u Annette

Zondag 14 november
16u30 Benedetta 

Maandag 15 november
20u La Civil

Dinsdag 16
20u The Rescue  

Zondag 21 november
14u30 Mijn naam is Courgette
16u30 Kom hier dat ik u kus

Maandag 22 november
20u Tre Piani

Dinsdag 23 november
20u The Worst Person in the World  

Zondag 28 november
14u30 The Worst Person in the World
16u30 The Father

Maandag 29 november
20u Kom hier dat ik u kus

Dinsdag 30 november
20u The French Dispatch
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Rode Hond

35

Al 15 jaar lang palmt Rode Hond, het besmettelijke 
kunstenfestival voor families, de hele stad in tijdens de 
herfstvakantie. Cinema ZED blaft vrolijk mee en toont de 
beste jeugdfilms op het grote scherm. Een programma 
boordevol avant-premières, vrolijke kortfilms, spannende 
avonturenfilms, maar ook een gezellig filmtontbijt in Het 
Strand op zondagvoormiddag.
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Up Op de vlucht De Gebroeders 
Schimm

Carl Fredrickesen verkocht vroeger ballon-
nen, maar is nu al een tijdje op pensioen. Nu 
zijn lieve vrouw is gestorven zit hij helemaal 
alleen thuis in zijn huisje. Hij heeft al heel zijn 
leven gedroomd om de wereld te ontdek-
ken en bedenkt een geniaal plan: met  dui-
zenden ballonnen stijgt zijn huisje de lucht 
in. Padvinder Russel gaat per ongeluk mee 
op een reis vol verrassingen en onverwachte 
ontmoetingen.

Dit prachtige staaltje Pixar-animatie werpt op 
tedere wijze een blik op het thema van (leven 
na) verlies. 

2009, duur: 1:36, Verenigde Staten, regie: 
Pete Docter, Bob Peterson dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 14/11 in Cinema ZED-STUK 
i.s.m. stad Leuven

In 1942, midden in de Tweede Wereldoor-
log, worden de ouders van Gerda en Otto 
de dag voor Kerstmis gearresteerd omdat 
ze bij het verzet zijn. Gerda en Otto blijven 
alleen achter en ontdekken al snel dat hun 
ouders een groot geheim hadden: in de 
kelder zitten twee Joodse kinderen, Sarah 
en Daniel, verstopt in een geheime kast. 
Kunnen Gerda en Otto het plan van hun 
ouders afmaken en hun nieuwe vrienden 
veilig over de grens naar Zweden brengen? 

Een spannend verhaal over angst, vriendschap 
en vertrouwen, maar ook over zelfvertrouwen 
en moed. Deze ontroerende boekverfilming  is 
gebaseerd is op historische feiten en weet op 
perfect gebalanceerde wijze een belangrijk 
verhaal te vertellen aan een jong publiek.

2020, duur: 1:30, Noorwegen, regie: 
Johanne Helgeland, met: Anna Sofie Skar-
holt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, 
e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 
1/11, 2/11 in Cinema 
ZED-Vesalius
31/10 in Cinema 
ZED-STUK

De Gebroeders Schimm zijn professionele 
spokenjagers. Waar monsters op de loer 
liggen, komen zij in actie. Ze vangen alle 
griezels en sluiten ze voorgoed op in de kast, 
kelder, of onder het bed. Maar op een dag 
brengt het eigenzinnige meisje Lilith hen op 
het spoor van een nieuw bovennatuurlijk 
verschijnsel. Samen gaan ze het gevaarlijk-
ste monster uit hun hele loopbaan te lijf, het 
monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt. 

Een geestige griezelfilm voor de hele familie.

2021, duur: 1:45, België, regie: Andrew Van 
Ostade, Michael Van Ostade met: Michael Van 
Ostade, Andrew Van Ostade, Eva Luna Van Hijfte, 
Tine Embrechts, e.a. dialogen: Nederlands

Vertoningen: 
3/11, 11/11, 14/11, 17/11, 
21/11, 24/11, 28/11 in 
Cinema ZED-Vesalius, 
op 4/11 in aanwezig-
heid van cast en crew, 
5/11 6/11, 7/11 in 
Cinema ZED-STUK

Vanaf 5 jaar Vanaf 9 jaar Vanaf 9 jaar

Filmanjaro
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Sinds zijn papa verdwenen is tijdens een roof-
tocht woont de 11-jarige Halvdan bij smid 
Björn. Behalve Björn heeft Halvdan weinig 
vrienden en omdat hij mankt voelt hij zich 
helemaal onzeker. Het Vikingdorp heeft al 
sinds mensenheugenis ruzie met het dorp dat 
aan de overkant van de rivier ligt. Op een dag 
ontmoet Halvdan in het bos Meia, de dappere 
koningsdochter uit het vijandige dorp.

De boekenreeks rond Vikingjongen Halvdan 
is in Zweden een groot succes en vormde de 
basis voor deze spannende avonturenfilm over 
vriendschap en moed. 

2019, duur: 1:31, Zweden, regie: Gustaf 
Åkerblom, met: Peter Haber, Vilgot Hedtjärn, 
Ellinea Siambalis, e.a. dialogen: Nederlands

Vertoningen:  
5/11, 6/11 (met 
mogelijkheid tot 
stadswandeling) in 
Cinema ZED-Vesalius

Seal Team
Nadat zijn beste vriend bij een haaienaanval 
om het leven is gekomen, stelt Quinn, een 
sympathieke maar vasthoudende zeehond, 
een Seal Team samen om terug te vechten 
tegen een bende haaien die de buurt over-
valt. Maar deze vrolijke bende internatio-
nale zeehonden zijn helemaal niet opgeleid 
voor zo’n missie. Ze roepen de hulp in van 
een veel bekwamere strijder, Claggart, 
maar zelfs zijn trucs en salto’s kunnen deze 
jongens niet in vorm krijgen. Maar met 
een beetje vindingrijkheid, intelligentie 
en liefde, kan ons het team misschien wel 
de vrede terugbrengen in hun onderzeese 
gemeenschap.

2021, duur: 1:30, Zuid-Afrika, regie: Greig 
Cameron dialogen: Nederlands

Vertoningen:  27/10, 31/10, 1/11, 2/11, 
3/11, 4/11, 5/11, 7/11, 10/11, 21/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

SpaceBoy
Jim heeft een passie voor ruimtevaart. 
Samen met zijn nieuwe klasgenoot Emma 
werkt hij aan een groot wetenschappelijk 
project. Intussen gaat Jims vader volledig op 
in zijn eigen ruimteproject. Hoe meer papa 
worstelt met problemen, hoe meer Jim zich 
vastbijt in zijn eigen droom: een hetelucht-
ballon bouwen!

Jim heeft het niet makkelijk: hij is nieuw op 
school, hij rouwt om zijn moeder, en wordt 
voor het eerst geconfronteerd met de zwakhe-
den van zijn vader. Gelukkig is er de ingetogen 
Emma die hem ondersteunt. Door hun project 
(gebaseerd op een werkelijk experiment) 
groeien ze dichter naar elkaar. Deze Belgische 
productie gaat dus niet enkel over wetenschap 
en kennis, maar ook over menselijke relaties.

2021, duur: 1:37, België, regie: Olivier 
Pairoux, met: Peter Van den Begin, Jean-Be-
noît Ugeux, Yannick Renier, e.a. dialogen: 
Frans

Vertoningen: 
30/10, 31/10, 6/11, 
7/11, 14/11, 20/11, 
27/11 in Cinema 
ZED-Vesalius

Hoe word ik 
een viking?

Vanaf 9 jaar Vanaf 9 jaar Vanaf  6 jaar
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Met in- of uitleiding

Wo 27 oktober
17u00  Annette
20u00  La Civil
14u30  Quo Vadis, Aïda?
15u00  Seal Team
17u00  Cool Abdoul
17u30  Last Night in Soho
19u30  Un monde
20u00  The French Dispatch
21u00  The Last Duel
22u15  Dune

Do 28 oktober
17u30  Germania Anno Zero
20u00  Annette
17u00  ALL- IN
17u30  The French Dispatch
19u30  The Last Duel
20u00  Dealer  
22u30  Cool Abdoul
22u30  Last Night in Soho

Vr 29 oktober
17u00  Annette
20u00  La Civil
17u00  Last Night in Soho
17u30  ALL- IN
19u30  Dune
20u00  Cool Abdoul
22u00  The Last Duel
22u30  The French Dispatch

Za 30 oktober
17u30  Dear Comrades!
20u00  Annette
14u30  Gone with the Wind  
15u00  SpaceBoy
17u30  Cool Abdoul
19u30  Cool Hand Luke  
20u00  The French Dispatch
22u15  Un monde
22u15  Last Night in Soho

Zo 31 oktober
15u00  Op de vlucht
17u00  La Civil
20u00  Dear Comrades!
10u30  SpaceBoy
11u00  The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  Seal Team
17u00  The French Dispatch
17u30  Quo Vadis, Aïda?
19u30  Last Night in Soho
20u00  The Life Aquatic with...  
21u45  Dune
22u30  Cool Abdoul

Ma 1 november
17u00  La Civil
20u00  Annette
10u30  The Last Duel
11u00  Seal Team
14u30  The French Dispatch
15u00  Op de vlucht
17u00  Dune
17u30  Un monde
19u30  The Big Heat  
20u00  The French Dispatch
21u30  The Last Duel
22u15  Last Night in Soho

Di 2 november
17u00  Annette
20u00  La Civil
10u30  Op de vlucht
11u00  The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  Seal Team
17u00  Last Night in Soho
17u30  ALL-IN
19u30  Dune
19u30  I am Samuel
21u30  Cool Abdoul
22u30  The French Dispatch

Wo 3 november
17u00  La Civil
20u00  FILM FOCUS Kevin ...
10u30  Un monde
11u00  Seal Team
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  The French Dispatch
17u00  Tre Piani
17u30  The Grand Budapest Hotel
19u30  Un monde
20u00  Last Night in Soho
21u00  Pig
22u15  The French Dispatch

Do 4 november
10u30 Mijn moeder is een gorilla 
14u30 De Gebroeders Schimm   
17u00 Annette 
20u00 La Civil
10u30  Dropje
11u00  Wolfy
14u30  Seal Team
15u00  Go Youth
17u00  Dune
17u00  The Big Heat  
19u30  The Royal Tenenbaums  
20u00  ALL-IN  
22u00  Pig
22u15  Last Night in Soho

Vr 5 november
10u30 De Gebroeders Schimm 
14u30 Mijn moeder is een gorilla 
17u00 La Civil 
20u00 Annette 
10u30  Seal Team
11u00  Mijn vader is een saucisse
13u45  Dragongirl
14u30  Wolfy
16u00  Hoe word ik een viking?
16u30  Go Youth
18u00  ALL-IN
19u30  Pig
20u00  The French Dispatch
21u30  Tre Piani
22u15  Last Night in Soho

Za 6 november
10u30 Mijn moeder is een gorilla 
14u30 De Gebroeders Schimm 
17u00 Annette 
20u00 La Civil 
10u30  Dragongirl
11u00  SpaceBoy
14u30  Dropje
15u00  Mijn vader is een saucisse
16u00  Hoe word ik een viking?
17u30  Un monde
19u00  Last Night in Soho
19u30  Tre Piani
21u15  The French Dispatch
21u45  Pig

Zo 7 november
10u30 De Gebroeders Schimm 
14u30 Mijn moeder is een gorilla 
17u30 Gogo 
20u00 Annette
10u30  Dragongirl
11u00  Wolfy
14u30  Seal Team
15u00  SpaceBoy
16u30  Mijn leven in Versailles
17u00  Tre Piani
17u45  ALL-IN
19u30  Dune
20u00  Pig
22u00  Un monde
22u30  Last Night in Soho

Ma 8 november
17u00  Annette
20u00  La Civil
14u30  Last Night in Soho
15u00  Tre Piani
17u00  Dune
17u30  Pig
19u30  Rocco e i suoi fratelli  
20u00  The French Dispatch
22u15  The Grand Budapest Hotel

Di 9 november
17u30  Gogo
20u00  Annette
10u30  Cinema Poussette: 
 The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  The French Dispatch
17u00  Tre Piani
17u30  Last Night in Soho
19u30  Moonrise Kingdom  
20u00  Sneak Preview  
22u00  Pig
22u30  The French Dispatch

Wo 10 november
17u00  La Civil
20u00  Make Up
14u30  Tre Piani
15u00  Seal Team
17u00  Petite Fille
17u30  ALL-IN
19u30  The Rescue
20u00  Dealer
21u45  Pig
22u00  Last Night in Soho

Do 11 november
17u30  Gogo
20u00  La Civil
10u30  Tre Piani
11u00  The French Dispatch
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Last Night in Soho
17u00  Rocco e i suoi fratelli  
17u30  The French Dispatch
20u00  Last Night in Soho
20u30  Pig
22u15  Dealer
22u30  Tre Piani
20u00  Metamorphosis

Vr 12 november
17u30  The World to Come
20u00  La Civil
17u00   Dune
17u30   Pig
19u30   Sublet
20u00  The French Dispatch
21u15   The Rescue
22u15   Last Night in Soho

Za 13 november
17u00  La Civil
20u00  Gogo
14u30 Pig
15u00  The Fantastic Mr. Fox
17u30  Supernova
17u30  Adoption  
19u30  Le milieu de l’horizon
20u00  Dealer
21u30  Pig
22u00  The French Dispatch

Zo 14 november
15u00 Up  
17u00  La Civil
20u00  Dear Comrades!
10u30  De Gebroeders Schimm
11u00  ALL-IN
14u30  SpaceBoy
15u00  The French Dispatch
17u00  Ammonite
17u30  Dealer
19u30  Dune
20u00  Quo Vadis, Aïda?
22u00  Tre Piani
22u30  The French Dispatch

Ma 15 november
14u30  The Rescue
15u00  The French Dispatch
17u15  Last Night in Soho
17u30  Ahead of the Curve
19u30  Bonnie & Clyde  
20u00  The French Dispatch
22u00  Pig
22u15  Last Night in Soho

Di 16 november
14u30  Quo Vadis, Aïda?
15u00  Dealer
17u00  The French Dispatch
17u15  Tre Piani
19u30  France
19u30  A Perfectly Normal Family
21u30  Moonrise Kingdom
22u15  Dealer

Wo 17 november
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  The French Dispatch
17u00  Changing the Game
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  Power of the Dog
20u00  Dealer
22u00  Pig
22u00  The Rescue

Do 18 november
17u00  Bonnie & Clyde  
17u30  The French Dispatch
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  Kom hier dat ik u kus  
22u00  The Power of the Dog
22u15  Dealer
20u30  ZED in de aula: 
 Promising Young Woman

Vr 19 november
17u00  Tre Piani
17u30  Dealer
19u30  Nous tous
20u00  The French Dispatch
21u30  The Worst Person in the ...
22u15  Kom hier dat ik u kus

Za 20 november

14u30  Dune
15u00  SpaceBoy
17u00  The Worst Person in the ...
17u30  The Rescue
19u30  Sunset Boulevard  
20u00  Kom hier dat ik u kus
22u00  Pig
22u00  The French Dispatch

Zo 21 november
10u30  The Power of the Dog
11u00  Seal Team
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  The Power of the Dog
17u30  The French Dispatch
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  The Rescue
22u00  The Royal Tenenbaums
22u15  Dealer

Ma 22 november
14u30  The Worst Person in the ...
15u00  The French Dispatch
17u00  Moffie
17u30  Dealer
19u30  Taxi Driver  
20u00  The Grand Budapest Hotel  
22u00  Tre Piani
22u15  Kom hier dat ik u kus

Di 23 november
14u30  The Power of the Dog
15u00  Dealer
17u00  Tre Piani
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  Pig
20u00  Maurice
21u30  The Power of the Dog

Wo 24 november
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  The French Dispatch
17u00  Bergman Island
19u30  House of Gucci
19u30  Tove
21u30  The Worst Person in the ...
22u30  Dealer

Do 25 november
17u00  Taxi Driver  
17u30  Dealer
19u30  Bergman Island
20u00  Kom hier dat ik u kus
21u45  The Power of the Dog
22u00  The French Dispatch

Vr 26 november
17u00  House of Gucci
17u00  The Power of the Dog
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  The French Dispatch
22u00  Bergman Island
22u15  Kom hier dat ik u kus

Za 27 november
14u30  SpaceBoy
15u00  The French Dispatch
17u00  The Power of the Dog
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  House of Gucci
19u45  Bergman Island
22u00  The Worst Person in the ...
22u30  The Rescue

Zo 28 november
10u30  The Fantastic Mr. Fox  
11u00  The Worst Person in the ...
14u30  House of Gucci
15u00  De Gebroeders Schimm
17u00  Bergman Island
17u30  The Rescue
19u30  Nous tous
20u00  Kom hier dat ik u kus
21u30  The Life Aquatic with ...
22u00  Dealer

Ma 29 november
14u30  The Worst Person in the ...
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  House of Gucci
17u00  The Power of the Dog
19u30  The Shining  
20u00  Dealer
22u00  The French Dispatch
22u30  The Power of the Dog

Di 30 november
14u30  House of Gucci
14u45  Bergman Island
17u00  The Worst Person in the ...
17u30  The French Dispatch
19u30  The Power of the Dog
20u00  The Rescue
22u00  The Worst Person in the ...
22u15  Kom hier dat ik u kus

Cinema ZED-Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Cinema ZED-STUK 
Naamsestraat 96, 
3000 Leuven

Let op! 
STUK sluit vanaf 15 november 
voor verbouwingswerken.



39

Wo 27 oktober
17u00  Annette
20u00  La Civil
14u30  Quo Vadis, Aïda?
15u00  Seal Team
17u00  Cool Abdoul
17u30  Last Night in Soho
19u30  Un monde
20u00  The French Dispatch
21u00  The Last Duel
22u15  Dune

Do 28 oktober
17u30  Germania Anno Zero
20u00  Annette
17u00  ALL- IN
17u30  The French Dispatch
19u30  The Last Duel
20u00  Dealer  
22u30  Cool Abdoul
22u30  Last Night in Soho

Vr 29 oktober
17u00  Annette
20u00  La Civil
17u00  Last Night in Soho
17u30  ALL- IN
19u30  Dune
20u00  Cool Abdoul
22u00  The Last Duel
22u30  The French Dispatch

Za 30 oktober
17u30  Dear Comrades!
20u00  Annette
14u30  Gone with the Wind  
15u00  SpaceBoy
17u30  Cool Abdoul
19u30  Cool Hand Luke  
20u00  The French Dispatch
22u15  Un monde
22u15  Last Night in Soho

Zo 31 oktober
15u00  Op de vlucht
17u00  La Civil
20u00  Dear Comrades!
10u30  SpaceBoy
11u00  The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  Seal Team
17u00  The French Dispatch
17u30  Quo Vadis, Aïda?
19u30  Last Night in Soho
20u00  The Life Aquatic with...  
21u45  Dune
22u30  Cool Abdoul

Ma 1 november
17u00  La Civil
20u00  Annette
10u30  The Last Duel
11u00  Seal Team
14u30  The French Dispatch
15u00  Op de vlucht
17u00  Dune
17u30  Un monde
19u30  The Big Heat  
20u00  The French Dispatch
21u30  The Last Duel
22u15  Last Night in Soho

Di 2 november
17u00  Annette
20u00  La Civil
10u30  Op de vlucht
11u00  The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  Seal Team
17u00  Last Night in Soho
17u30  ALL-IN
19u30  Dune
19u30  I am Samuel
21u30  Cool Abdoul
22u30  The French Dispatch

Wo 3 november
17u00  La Civil
20u00  FILM FOCUS Kevin ...
10u30  Un monde
11u00  Seal Team
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  The French Dispatch
17u00  Tre Piani
17u30  The Grand Budapest Hotel
19u30  Un monde
20u00  Last Night in Soho
21u00  Pig
22u15  The French Dispatch

Do 4 november
10u30 Mijn moeder is een gorilla 
14u30 De Gebroeders Schimm   
17u00 Annette 
20u00 La Civil
10u30  Dropje
11u00  Wolfy
14u30  Seal Team
15u00  Go Youth
17u00  Dune
17u00  The Big Heat  
19u30  The Royal Tenenbaums  
20u00  ALL-IN  
22u00  Pig
22u15  Last Night in Soho

Vr 5 november
10u30 De Gebroeders Schimm 
14u30 Mijn moeder is een gorilla 
17u00 La Civil 
20u00 Annette 
10u30  Seal Team
11u00  Mijn vader is een saucisse
13u45  Dragongirl
14u30  Wolfy
16u00  Hoe word ik een viking?
16u30  Go Youth
18u00  ALL-IN
19u30  Pig
20u00  The French Dispatch
21u30  Tre Piani
22u15  Last Night in Soho

Za 6 november
10u30 Mijn moeder is een gorilla 
14u30 De Gebroeders Schimm 
17u00 Annette 
20u00 La Civil 
10u30  Dragongirl
11u00  SpaceBoy
14u30  Dropje
15u00  Mijn vader is een saucisse
16u00  Hoe word ik een viking?
17u30  Un monde
19u00  Last Night in Soho
19u30  Tre Piani
21u15  The French Dispatch
21u45  Pig

Zo 7 november
10u30 De Gebroeders Schimm 
14u30 Mijn moeder is een gorilla 
17u30 Gogo 
20u00 Annette
10u30  Dragongirl
11u00  Wolfy
14u30  Seal Team
15u00  SpaceBoy
16u30  Mijn leven in Versailles
17u00  Tre Piani
17u45  ALL-IN
19u30  Dune
20u00  Pig
22u00  Un monde
22u30  Last Night in Soho

Ma 8 november
17u00  Annette
20u00  La Civil
14u30  Last Night in Soho
15u00  Tre Piani
17u00  Dune
17u30  Pig
19u30  Rocco e i suoi fratelli  
20u00  The French Dispatch
22u15  The Grand Budapest Hotel

Di 9 november
17u30  Gogo
20u00  Annette
10u30  Cinema Poussette: 
 The French Dispatch
14u30  Un monde
15u00  The French Dispatch
17u00  Tre Piani
17u30  Last Night in Soho
19u30  Moonrise Kingdom  
20u00  Sneak Preview  
22u00  Pig
22u30  The French Dispatch

Wo 10 november
17u00  La Civil
20u00  Make Up
14u30  Tre Piani
15u00  Seal Team
17u00  Petite Fille
17u30  ALL-IN
19u30  The Rescue
20u00  Dealer
21u45  Pig
22u00  Last Night in Soho

Do 11 november
17u30  Gogo
20u00  La Civil
10u30  Tre Piani
11u00  The French Dispatch
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Last Night in Soho
17u00  Rocco e i suoi fratelli  
17u30  The French Dispatch
20u00  Last Night in Soho
20u30  Pig
22u15  Dealer
22u30  Tre Piani
20u00  Metamorphosis

Vr 12 november
17u30  The World to Come
20u00  La Civil
17u00   Dune
17u30   Pig
19u30   Sublet
20u00  The French Dispatch
21u15   The Rescue
22u15   Last Night in Soho

Za 13 november
17u00  La Civil
20u00  Gogo
14u30 Pig
15u00  The Fantastic Mr. Fox
17u30  Supernova
17u30  Adoption  
19u30  Le milieu de l’horizon
20u00  Dealer
21u30  Pig
22u00  The French Dispatch

Zo 14 november
15u00 Up  
17u00  La Civil
20u00  Dear Comrades!
10u30  De Gebroeders Schimm
11u00  ALL-IN
14u30  SpaceBoy
15u00  The French Dispatch
17u00  Ammonite
17u30  Dealer
19u30  Dune
20u00  Quo Vadis, Aïda?
22u00  Tre Piani
22u30  The French Dispatch

Ma 15 november
14u30  The Rescue
15u00  The French Dispatch
17u15  Last Night in Soho
17u30  Ahead of the Curve
19u30  Bonnie & Clyde  
20u00  The French Dispatch
22u00  Pig
22u15  Last Night in Soho

Di 16 november
14u30  Quo Vadis, Aïda?
15u00  Dealer
17u00  The French Dispatch
17u15  Tre Piani
19u30  France
19u30  A Perfectly Normal Family
21u30  Moonrise Kingdom
22u15  Dealer

Wo 17 november
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  The French Dispatch
17u00  Changing the Game
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  Power of the Dog
20u00  Dealer
22u00  Pig
22u00  The Rescue

Do 18 november
17u00  Bonnie & Clyde  
17u30  The French Dispatch
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  Kom hier dat ik u kus  
22u00  The Power of the Dog
22u15  Dealer
20u30  ZED in de aula: 
 Promising Young Woman

Vr 19 november
17u00  Tre Piani
17u30  Dealer
19u30  Nous tous
20u00  The French Dispatch
21u30  The Worst Person in the ...
22u15  Kom hier dat ik u kus

Za 20 november

14u30  Dune
15u00  SpaceBoy
17u00  The Worst Person in the ...
17u30  The Rescue
19u30  Sunset Boulevard  
20u00  Kom hier dat ik u kus
22u00  Pig
22u00  The French Dispatch

Zo 21 november
10u30  The Power of the Dog
11u00  Seal Team
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  The Power of the Dog
17u30  The French Dispatch
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  The Rescue
22u00  The Royal Tenenbaums
22u15  Dealer

Ma 22 november
14u30  The Worst Person in the ...
15u00  The French Dispatch
17u00  Moffie
17u30  Dealer
19u30  Taxi Driver  
20u00  The Grand Budapest Hotel  
22u00  Tre Piani
22u15  Kom hier dat ik u kus

Di 23 november
14u30  The Power of the Dog
15u00  Dealer
17u00  Tre Piani
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  Pig
20u00  Maurice
21u30  The Power of the Dog

Wo 24 november
14u30  De Gebroeders Schimm
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  The French Dispatch
17u00  Bergman Island
19u30  House of Gucci
19u30  Tove
21u30  The Worst Person in the ...
22u30  Dealer

Do 25 november
17u00  Taxi Driver  
17u30  Dealer
19u30  Bergman Island
20u00  Kom hier dat ik u kus
21u45  The Power of the Dog
22u00  The French Dispatch

Vr 26 november
17u00  House of Gucci
17u00  The Power of the Dog
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  The French Dispatch
22u00  Bergman Island
22u15  Kom hier dat ik u kus

Za 27 november
14u30  SpaceBoy
15u00  The French Dispatch
17u00  The Power of the Dog
17u30  Kom hier dat ik u kus
19u30  House of Gucci
19u45  Bergman Island
22u00  The Worst Person in the ...
22u30  The Rescue

Zo 28 november
10u30  The Fantastic Mr. Fox  
11u00  The Worst Person in the ...
14u30  House of Gucci
15u00  De Gebroeders Schimm
17u00  Bergman Island
17u30  The Rescue
19u30  Nous tous
20u00  Kom hier dat ik u kus
21u30  The Life Aquatic with ...
22u00  Dealer

Ma 29 november
14u30  The Worst Person in the ...
15u00  Kom hier dat ik u kus
17u00  House of Gucci
17u00  The Power of the Dog
19u30  The Shining  
20u00  Dealer
22u00  The French Dispatch
22u30  The Power of the Dog

Di 30 november
14u30  House of Gucci
14u45  Bergman Island
17u00  The Worst Person in the ...
17u30  The French Dispatch
19u30  The Power of the Dog
20u00  The Rescue
22u00  The Worst Person in the ...
22u15  Kom hier dat ik u kus
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ZED Cadeaubon
€ 9,5

UiTPAS Spaar 20 punten en ontvang 
1 keer per maand bij aankoop van 1 ticket een 

2de ticket gratis voor dezelfde vertoning. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming 
kunnen aan goedkoper tarief een ticket kopen.

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed

Locaties

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
 016/679.235, ticket@cinemazed.be
 Grote zaal: 147 plaatsen | Kleine zaal: 68 plaatsen

 Eetcafé Het Strand 

Boven de cinema
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 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie  
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor 
Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 5 / 3u 
(ipv € 6,8) of € 7 / 4u (ipv € 9).  
Enkel bij aankoop van een filmticket.

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden  
door een volwassene. 

 De filmvoorstellingen beginnen in regel op tijd. 
 Eénmaal de film gestart is, kan je de zaal niet meer in.

2. Cinema ZED-STUK 

 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart | Club ZED Kaart | STUK Kaart  

Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 8
 cinemazed.be/studentenkaart

Cultuurkaart KU Leuven: € 7 
 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!

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

2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart

Club ZED kaart: € 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed
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Let op! STUK sluit vanaf 15 november voor verbou-
wingswerken. ZED-STUK zal daarom gedurende de 
rest van het seizoen gesloten blijven.


