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Recente releases

Nope
Broer en zus James en Jill Haywood runnen een afgelegen ranch in Californië, waar ze paarden trainen voor 
Hollywood. Op de ranch gebeuren er plots onverklaarbare dingen, zowel bij de mensen als bij de dieren. Jill 
en James beginnen te vermoeden dat dit wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door een onverklaarbaar 
fenomeen in de lucht, misschien afkomstig van aliens. Wanneer ze het heft in eigen handen nemen en beslui-
ten dat ze beroemd zullen worden door echte beelden van de buitenaardse wezens, begint de nachtmerrie 
pas echt.

Er wordt wereldwijd halsreikend uitgekeken naar de nieuwste film van Jordan Peele, die ook wel eens een heden-
daagse Alfred Hitchcock wordt genoemd. Met Get Out (2017) en opvolger Us (2019) wist hij immers glansrijk te 
overtuigen door zijn perfecte combinatie van aandacht voor cinematografische details en een gelaagde verhaal-
lijn die voortdurend verwachtingen ondermijnt. Nu laat Peele zijn kunnen los op het sci-fi genre, wat ongetwijfeld 
zorgt voor een prikkelende en ijzingwekkende filmervaring. 

2022, duur: 2:15, Verenigde Staten, regie: JoranPeele, met: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, 
e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 
22/8, 23/8, 24/8, 25/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 in Cinema ZED-Vesalius
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Zuid-Koreaans filmregisseur Park 
Chan-wook won met zijn werk 
meer dan 25 grote filmprijzen. 
In 2000 toonde hij zich al als een 
toonaangevende regisseur met 
Joint Security Area en hij werd 
wereldwijd bekend met Old Boy 
(2003). In de jaren daarna werd hij 
geprezen voor films als Sympathy 
for Lady Vengeance (2005), Thirst 
(2009), Stoker (2013) en zijn 
Hollywooddebuut The Handmaiden 
(2016). Nu keert hij terug met zijn 
eerste speelfilm in zes jaar, Decision 
to Leave, waar hij de Prijs voor Beste 
Regie mee won op de voorbije editie 
van het filmfestival van Cannes.

Hoe kwam het verhaal van Decision to Leave 

tot stand?

Park Chan-wook: Het begon met een gesprek 
in Londen met scenarioschrijver Chung 
Seo-kyung, met wie ik al aan veel films heb 
samengewerkt. Daarvoor had ik twee stukjes 
bronmateriaal in mijn hoofd. Het eerste is 
een Koreaans liedje, The Mist. Ten tweede 
wilde ik een film maken met een sympathiek 
detectivepersonage, vergelijkbaar met mijn 
favoriete politiepersonage Martin Beck uit 
de Zweedse detectiveromans. Ik wilde een 
detective zien die zachtaardig, rustig, beleefd 
en vriendelijk was. De twee verhalen vloeiden 
in elkaar over door dat gesprek met Chung 
Seo-kyung, en kregen geleidelijk aan vorm.

Wat heb je anders gedaan tijdens het 

regisseren van deze film dan bij je vorige?

Mijn vorige films waren telkens intens, vooral 
gemaakt met het doel de kijker uit te dagen. 
Decision to Leave is subtieler, maar weet de 
kijker toch te intrigeren. Er is dus niet veel 
geweld, naakt of seksuele inhoud te vinden. 

Wat betekent de titel: Decision to Leave?

Wanneer de personages zeggen: “Ik weet 
niet of het iets wordt tussen ons,” besluiten 
ze uit elkaar te gaan. Maar wanneer ze hun 
voornemen uiten, voelt dat van buitenaf niet 
erg overtuigend aan. Ze kunnen wel willen en 
ermee instemmen om uit elkaar te gaan, maar 
aangezien ze diep in hun hart niet echt uit 
elkaar willen, suggereert de titel dat ze niet bij 
elkaar weg zullen kunnen gaan.

Wat hoop je dat kijkers zullen meenemen 

uit de film?

Decision to Leave is een verhaal voor 
volwassenen. Het is een liefdesverhaal, 
en ook een detective drama. Maar wat ik 
echt wil benadrukken is dat het een verhaal 
is over verlies, waar iedereen zich in kan 
vinden. In plaats van het te verwerken als 
een stevige tragedie, heb ik geprobeerd het 
te verwoorden met subtiliteit, elegantie en 
humor. (bewerkt door ND) 

ZED SPRAK MET REGISSEUR PARK CHAN-WOOK 

“Decision to Leave is een verhaal over verlies, 
waar iedereen zich in kan vinden.”

Ik wilde gecompliceerde emoties uitbeelden 
waarin iedereen zich kan inleven.

Hoe kwam je bij acteurs Tang Wei en Park 

Hae-il terecht voor de hoofdrollen?

Ik wilde al met Tang Wei werken sinds ik Lust, 
Caution had gezien, en we dachten vooral dat 
ze het personage dat scenarist Chung Seo-
kyung en ik wilden creëren overtuigend zou 
neerzetten. Ook verwachtte ik dat Tang Wei 
en Park Hae-il een fascinerende combinatie 
zouden vormen.

Ik ken Park Hae-il al zo lang dat het leek alsof 
ik al een of twee films met hem had gemaakt. 
Maar op een dag realiseerde ik me dat dat 
niet het geval was. In de film is Hae-joon 
uitzonderlijk zachtaardig, netjes en beleefd 
en heeft hij excentrieke humor. Geen andere 
acteur dan Park Hae-il kwam in me op voor dat 
personage. In die zin was het script bijna op 
maat gemaakt voor hem.

Hoe zie jij de relatie tussen de 

hoofdpersonages Seo-rae en Hae-joon?

Voor Seo-rae, die zichzelf altijd als ongelukkig 
heeft beschouwd, is Hae-joon als een 
kostbaar geschenk. Ze moet heel verbaasd 
zijn geweest toen ze besefte: “Iemand als hij 
geeft echt om mij.” Voor Hae-joon is Seo-rae 
als de golven op de zee. Soms is ze kalm, 
soms heftig, soms overweldigend. Soms 
wikkelt ze je in haar omhelzing, maar ze is altijd 
veranderlijk.

Filmografie (gedeeltelijk)

2000  Joint Security Area

2002 Sympathy for 

 Mr. Vengeance

2003 Oldboy

2005 Sympathy for 

 Lady Vengeance

2006 I’m a Cyborg, but That’s OK

2009 Thirst

2013 Stoker

2013 Snowpiercer

2016 The Handmaiden

2018 The Little Drummer Girl
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Decision to Leave
Wanneer een man sterft in de bergen, wordt de gedreven detective Hae-joon belast met het onderzoek 
naar de mogelijke moord. De mysterieuze weduwe van de overleden man is hoofdverdachte in de zaak, 
maar heeft een schijnbaar waterdicht alibi. Hoe dichter Hae-joon de ongrijpbare vrouw nadert, hoe meer 
hij van haar in de ban raakt. 

Of het nu gaat om film, series, muziek of eten, het internationale succes van de (Zuid)-Koreaanse cultuur - ook 
wel de Koreaanse golf of Hallyu genoemd - is onmiskenbaar. Het succes van de Koreaanse cinema komt echter 
niet plots uit de lucht gevallen, maar begon zijn opmars bij het begin van het nieuwe millennium toen Park 
Chan-wook in Cannes in de prijzen viel met Old Boy in 2003. Recent werd Park opnieuw gelauwerd in Cannes 
toen hij er de Prijs voor Beste Regie kreeg voor Decision to Leave. Een zinderende, visueel ijzersterke en mee-
slepende thriller over het verscheurende dilemma tussen liefde en morele standvastigheid, met een ingenieus 
plot en indrukwekkende acteerprestaties. 

2022, duur: 2:18, Zuid-Korea, regie: Park Chan-Wook, met: Tang Wei, Go Kyung-Pyo, Park Hae-il, Yong-
woo Park, e.a. dialogen: Koreaans

Vertoningen: 9/8 (Cinema Poussette), 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8, 18/8, 
19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 24/8, 26/8, 27/8, 28/8, 30/8 in Cinema ZED-Vesalius

Poussette

 “It’s a gorgeously and 
grippingly made picture” 


T H E  G U A R D I A N
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Competencia oficial
In een poging zijn leven meer betekenis te geven en een stempel op de geschiedenis te drukken, begint een 
rijke zakenman aan een nieuw project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de besten in: de gerenom-
meerde filmmaker Lola Cuevas en twee beroemde acteurs: Félix Rivero en Iván Torres. Beide acteurs zijn 
levende legendes, maar ook elkaars tegenpolen. Hun talent is groot, hun ego’s nog groter. Als voorbereiding 
op hun rol, bedenkt regisseur Lola steeds excentriekere opdrachten opdat ze elkaar én hun acteerprestaties 
altijd maar verder kunnen uitdagen.

De Spaanse wereldsterren Penélope Cruz en Antonio Banderas hebben - verrassend genoeg - nog bijzonder 
weinig het zilveren scherm gedeeld. Ze hadden samen een korte cameo in Pedro Almodóvars Los amantes 
pasajeros en speelden allebei in zijn Dolor y Gloria, maar omdat ze personages uit een verschillende periode 
vertolkten, deelden ze geen scènes. Met de heerlijke satire Competencia oficial is het eindelijk genieten van de 
schitterende wisselwerking tussen beide sterren die zich duidelijk enorm amuseren terwijl ze de draak steken 
met de pretentieuze culturele wereld. Een intrigerende, donkere en kurkdroge komedie over ego’s, perfect 
gebracht door deze grote acteurs.

2022, duur: 1:54, Spanje, regie: Gaston Duprat, Mariano Cohn, met: Penélope Cruz, Antonio Banderas, 
Oscar Martínez, Pilar Castro, e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 17/8, 19/8, 20/8, 21/8, 23/8, 24/8, 
25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 in Cinema ZED-Vesalius RELEASE 17-8

����
‘WILDLY 

ENTERTAINING’
TIME OUT

www.septemberfi lm.be    /septemberfi lmbe 3at



77

Penélope Cruz
Als kind wist Penélope Cruz al wat ze wilde 
worden: balletdanseres. Ze studeerde 
9 jaar klassiek ballet aan het Nationaal 
Conservatorium in Madrid, tot ze op 
15-jarige leeftijd de film Átame! van Pedro 
Almodóvar zag. Ze was diep onder de 
indruk en wilde vanaf dan actrice worden. 
Op haar achttiende speelde ze mee in de 
film Belle Époque (1992), die bekroond 
werd met een Oscar voor Beste niet-
Engelstalige Film. Vijf jaar later ging een 
droom in vervulling wanneer Almodóvar 
haar castte in zijn Carne trémula (1997) als 
jonge, hoogzwangere prostituée. Twee 
jaar later speelde ze in zijn Todo sobre mi 
madre. De film wordt een internationale hit 
die voor Cruz de deuren opende voor grote 
films aan de andere kant van de oceaan, 
zoals All the Pretty Horses (2000), Vanilla 
Sky (2001) en Vicky Cristina Barcelona 
(2008), waarvoor ze een Oscar kreeg. 
Haar liefde voor de Spaanse film bleef 
groot, en dan vooral voor de films van 
Almodóvar, die haar opmerkelijk vaak een 
personage toebedeelde dat zwanger is, 
zo ook in zijn meest recente film Madres 
Paralelas. Niet zo in Competencia oficial 
waar Cruz duidelijk geniet van haar rol als 
onafhankelijke en gedreven regisseur.

COMPETENCIA OFICIAL  

Een trio van Bio’s

Oscar Martínez
In de angelsaksische filmwereld is zijn 
naam iets minder klinkend dan die van 
Antonio Banderas of Penélope Cruz, maar 
Oscar Martínez heeft er al een rijkgevulde 
carrière opzitten als acteur, schrijver en 
theaterregisseur. Geboren in Buenos Aires 
in Argentinië, was hij aanvankelijk vooral 
actief als acteur voor theater- en televisie. 
Hij schreef zelf ook enkele bekroonde 
theaterstukken. Sinds 2013 heeft hij zijn 
focus als acteur verlegd naar het grote 
scherm. Hij speelde o.a. mee in de 
Oscargenomineerde mozaïekfilm Relatos 
salvajes (2014), waar hij met verve de 
steenrijke vader vertolkt die alles op alles zet 
om zijn zoon, die vluchtmisdrijf pleegde, uit 
de gevangenis te houden. In 2017 vertolkte 
hij de hoofdrol in El Ciudadano Ilustre, een 
bekroonde film vol galgenhumor van het 
Argentijnse regisseursduo Gastón Duprat 
en Mariano Cohn. Het is ook dit duo dat de 
regie van Competencia oficial op zich nam 
en Oscar Martínez perfect castte als Ivan, 
de intellectuele tegenhanger van Banderas’ 
charismatische personage als filmster Felix. 
(BG) 

Regisseursduo Gastón Duprat en Mariano Cohn wilden al langer samenwerken met  wereldsterren Antonio Banderas 
en Penélope Cruz, die beiden fan waren van hun eerdere films. Ze spraken af in Londen waar het idee van Competencia 
oficial werd geboren. Voor het derde personage kozen ze de Argentijnse acteur Oscar Martínez. Tijd voor een bio van 
het trio.

Antonio Banderas
Ook Antonio Banderas had een sportieve 
jeugddroom: hij wou professioneel 
voetballer worden tot hij zijn voet brak op 
zijn 14de. Hij studeerde drama in Malaga 
en werkte er na zijn afstuderen in een 
klein theatergezelschap. Hij werd zelfs 
meermaals gearresteerd omdat hij speelde 
in stukken die verboden waren onder de 
dictatuur van Franco. In Madrid werden 
zijn vertolkingen opgemerkt door Pedro 
Almodóvar, die de jonge acteur castte in 
zijn film Laberinto de pasiones (1982), het 
begin van een jarenlange samenwerking. 
In 1992 maakte Banderas zijn Hollywood 
debuut met The Mambo Kings, ook al 
sprak hij bij aanvang van de film amper een 
woord Engels. Een jaar later speelde hij in 
Philadelphia, de Oscarwinnende film met 
Tom Hanks. Het begin van een carrière als 
leading man in Hollywood, met o.a. Zorro 
en Puss in Boots als bekende personages. 
Rond de eeuwwisseling probeerde hij ook 
de regisseursstoel uit, maar dat werd geen 
groot succes. Banderas blijft Hollywood 
producties combineren met Spaanstalige 
films, zoals Almodóvars Dolor y Gloria 
(waarvoor Banderas een Oscarnominatie 
kreeg) en nu dus het heerlijke Competencia 
oficial.



Maternal
Buenos Aires, in een religieus opvangcentrum voor alleenstaande 
jonge moeders en hun kinderen, proberen Luciana, met haar vier-
jarige dochter Nina, en haar hartsvriendin Fati, zwanger van een 
tweede kind, hun weg te vinden. De moeders zijn in regel vrij, maar 
de opgelegde regels werken beklemmend. Wanneer Luciana ‘s 
nachts in het geheim het klooster verlaat om haar minnaar te ont-
moeten en niet meer terugkeert, ontfermt novice Paola zich over 
de achtergelaten Nina. Iets dat met argwaan bekeken wordt door 
Fati en de kloosterzusters. De drie vrouwen worstelen op hun 
eigen manier met de implicaties van het moederschap.

Maura Delpero waagt met Maternal de overstap van documen-
taire naar fictiefilm. Voor het verhaal putte ze uit haar eigen erva-
ringen, Delpero gaf zelf vier jaar lang filmles aan tienermoeders in 
een opvangklooster in Buenos Aires. Haar personages - de meeste 
gespeeld door niet-professionele actrices - zijn zwijgzaam, maar 
alles valt van de gezichten af te lezen. De tegenstellingen tussen het 
leven binnen de kloostermuren, de strenge leer van de zusters en de 
frivoliteit van de meisjes, worden prachtig in beeld gebracht. Een 
film die je aan het denken zet over wat 
moederschap precies inhoudt.

2019, duur: 1:31, Argentinië, Italië, 
regie: Maura Delpero, met: Lidiya 
Liberman, Denise Carrizo, Agustina 
Malale, e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 17/8, 20/8, 21/8, 22/8, 
24/8,26/8, 27/8, 29/8, 30/8 in Cinema 
ZED-Vesalius

8



9

To Olivia
1962. De excentrieke kinderboekenschrijver Roald Dahl en zijn echtgenote, Hollywoodac-
trice Patricia Neal, hebben zich teruggetrokken op het Engelse platteland om er hun jonge 
kinderen op te voeden. Hun leven wordt overhoop gegooid wanneer hun dochter Olivia de 
mazelen krijgt en de strijd tegen de ziekte verliest. Het onvoorstelbare verlies heeft onver-
mijdelijk een invloed op hun relatie.

De waargebeurde tragedie die schrijver Roald Dahl voor de rest van zijn leven zou tekenen, 
maakte van Dahl een fervente pleiter voor algemene vaccinatie. Jaren na haar dood droeg hij 
zijn prachtig boek De GVR op aan zijn dochter Olivia, die hij jammer genoeg niet had kunnen 
redden. De film vertelt het verhaal van de tragedie grotendeels vanuit het standpunt van 
moeder Patricia Neal, die 2 jaar na Olivia’s dood een Oscar won voor haar rol in de film Hud 
met Paul Newman. To Olivia is vooral een integere vertelling over 
de impact van een groot verlies en hoe verschillend rouwverwer-
king er kan uitzien voor betrokken personen.

2022, duur: 1:39, Verenigd Koninkrijk,  regie: John Hay, 
met: Hugh Bonneville, Keeley Hawes, Bobby O’Neill, Eve 
Prenelle, e.a dialogen: Engels

Vertoningen: 10/8, 11/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8, 18/8, 
19/8, 23/8, 24/8, 27/8, 28/8 in Cinema ZED-Vesalius

Sneak preview

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

Regelmatig tovert Cinema ZED een wit 
konijn uit zijn hoed. Een Sneak Preview die 
een échte verrassing is – een klapper van 
een film die je als allereerste kan ontdekken. 
Op het programma staat steeds een film die 
gegarandeerd een buzz zal veroorzaken.  

De volgende Sneak Preview gaat door  
op 9/8 in Cinema ZED-Vesalius.

 “To Olivia neemt risico’s door niet 
voor de veilige en sympathieke 
weergave van de veelgeprezen 

schrijver te gaan.” 

F I L M T O TA A L
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Las Bestias
Een Frans echtpaar verhuist vol idealisme naar een klein Spaans dorp. Ze willen er in harmonie leven met 
de natuur, ecologisch verantwoord tuinieren en verlaten huizen authentiek restaureren. Maar de landelijke 
idylle wordt al snel doorprikt wanneer het contact met hun naaste buren erg moeizaam verloopt. De twee 
geharde broers Anta wonen al heel hun leven in het dorp en moeten niets hebben van de ‘fransozen’. Een 
meningsverschil over de plannen voor een windturbineproject doet de spanning hoog oplopen.

Deze donkere thriller - die in Cannes een staande ovatie ontving - is de perfecte opvolger voor El Reino, 
Sorogoyens vorige langspeler die overladen werd met Goya Awards, ook wel de Spaanse Oscars genoemd. 
Hij heeft ook al een ‘echte’ Oscarnominatie op zijn naam staan voor de nagelbijtend spannende kortfilm 
Madre. Sorogoyen bevestigt zich nu opnieuw als een meester in het opbouwen van verontrustende spanning 
en weet dit in Las Bestias perfect te combineren met schitterende acteerprestaties van de erg sterke cast. 

2022, duur: 2:17, Frankrijk, Saint-Barthélemy,Spanje, regie: Rodrigo Sorogoyen, met: Luis Zahera, 
Diego Anido, Marina Fois, Denis Memochet, e.a. dialogen: Spaans

Vertoningen: 4/8, 6/8, 10/8, 12/8, 13/8, 14/8, 16/8, 18/8,
 19/8, 20/8, 22/8, 23/8, 25/8, 27/8, 29/8, 30/8 in Cinema ZED-Vesalius

 “Both beautiful and brutal.” 

C I N E U R O PA
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Spanje is een meester rijker. Dat heeft de 
Madrileense cineast Rodrigo Sorogoyen 
wel bewezen na vijf bejubelde films 
(waaronder El Reino en Madre) en een 
ijzersterke tv-serie (Antidisturbios). 
Met de wurgende en emotionele thriller 
Las Bestias zet hij een nieuwe parel aan 
zijn kroon. Filmjournalist Ruben Nollet 
sprak Sorogoyen na de wereldpremière 
in Cannes.

Je hebt de inspiratie gehaald bij de vreemde 

zaak van een Nederlands echtpaar dat 

begin deze eeuw een biologische boerderij 

opstartte in de bergen van Galicië en het 

daar aan de stok kreeg met hun Spaanse 

buren. Wat trok je precies aan in dat verhaal?

Rodrigo Sorogoyen: De vrouw in dat koppel. 
Zij trok meteen de aandacht van Isabel Peña 
[Sorogoyens vaste coscenariste, nvdr] en mij. 
Verhalen over verdwijningen en misdaden 
zijn helaas schering en inslag. Die hoor je 
de hele tijd op het nieuws. Maar we hadden 
nog nooit gehoord van een vrouw die blijft 
wonen in een dorp waar ze niet vandaan 
komt. Terwijl ze weet dat de misdadigers 
daar hoogstwaarschijnlijk ook nog zijn. In de 
oorspronkelijke zaak woonde er bovendien 
niemand anders in dat gehucht. Dat vonden 
we een ongelooflijk en fascinerend verhaal.

Las Bestias is geen nauwgezette 

reconstructie van de zaak. Wat hebben 

jullie veranderd en waarom?

Het interessante is dat we het scenario al 
geschreven hebben in 2015, en die versie sloot 
nog nauw aan bij de feiten. Maar zoals dat 
gaat in de filmbusiness kropen er eerst andere 
projecten tussen en konden we Las Bestias 
pas in 2021 draaien. In die zes jaar dat het 
scenario er lag, hebben we het verschillende 
keren weer bovengehaald, en telkens lukte 
het ons om de film een beetje verder weg 
te duwen van de originele zaak. Sommige 
elementen waren uiteraard te boeiend om 
te veranderen. Het gaat nog steeds om 
een buitenlands koppel, de man begint zijn 
Spaanse buren nog steeds te filmen om bewijs 

geen economische macht. Galicië is het arme 
nationalisme van Spanje. Het ligt ook apart, 
ten noorden van Portugal en van Spanje 
gescheiden door een natuurlijke grens, de 
bergen. Het Galicische dialect lijkt trouwens 
sterk op Portugees. Galicië heeft dus iets 
mysterieus, iets wilds ook. Uiteraard vind 
je in steden zoals Vigo en A Coruña even 
interessante cultuur als in pakweg Madrid, 
maar in de bergdorpjes lijkt de tijd stil te staan. 
Daar is het alsof je niet langer in Spanje bent.

Hoe reageerden de mensen in die dorpjes 

toen jullie er research gingen verrichten 

voor de film?

Ik ken de ‘gallegos’ [de naam voor de 
inwoners van Galicië, nvdr] intussen goed 
en we kunnen veel plezier maken. Het zijn 
sympathieke mensen, maar het is zeker zo 
dat ze een heel eigen karakter hebben. 
Ze hebben de reputatie dat ze niemand 
vertrouwen. Als je een ‘gallego’ een vraag 
stelt, zal hij nooit antwoorden, tenzij met 
een andere vraag. Het is een cliché, maar in 
elk cliché zit een grond van waarheid. Een 
gesprek met een ‘gallego’ is dus vaak grappig 
maar vaak ook frustrerend. (lacht)

Een ‘beschaafd’ koppel dat naar een 

afgelegen streek reist en in aanvaring 

komt met de bewoners is een verhaal dat 

doet denken aan horrorfilms zoals The 

Texas Chain Saw Massacre en The Hills 

Have Eyes. Hoe wilden jullie vermijden 

dat de dorpelingen in Las Bestias zouden 

overkomen als karikaturale monsters?

Daar hebben we heel veel aan gewerkt. We 
zouden het vreselijk vinden als die dorpelingen 
karikaturaal leken. Het zou de film minder 
realistisch en veel minder interessant maken. 
Minder eerlijk ook. Het kwam erop neer dat we 
iedereen in het verhaal wilden begrijpen, ook 
al doen ze gruwelijke dingen. Daarom is die 
lange scène in de bar, waar Antoine een lange 
discussie heeft met zijn buurman Xan, cruciaal 
voor mij. Daar besef je wat die mannen drijft. 
Want uiteindelijk zijn het mensen zoals jij en ik. 
(RN) 

ZED SPRAK MET REGISSEUR RODRIGO SOROGOYEN 

“We wilden iedereen in dit verhaal begrijpen, 
ook al doen ze gruwelijke dingen”

te verzamelen, die buren zijn nog steeds twee 
broers, en ga zo maar door. Maar we hebben 
dat koppel bijvoorbeeld een dochter gegeven. 
En in onze film draait het dispuut rond een 
windmolenpark. Dat soort dingen.

In plaats van een Nederlands koppel gaat 

het in Las Bestias om een Frans echtpaar, 

Antoine en Olga. Vanwaar die keuze?

Omdat de relatie tussen Spanje en Frankrijk 
heel bijzonder is. Voor ons Spanjaarden 
is Nederland een sympathiek land dat we 
niet goed kennen. Frankrijk kennen we 
daarentegen wel heel goed, en voor ons is 
dat de machtige natie die een enorme morele 
superioriteit uitstraalt. Zelf ben ik een grote 
francofiel, maar ik erken ook dat de Fransen 
soms heel chauvinistisch en neerbuigend 
kunnen zijn. Die gevoeligheden waren 
een dankbare voedingsbodem voor ons 
verhaal. Omdat het een Frans koppel betreft, 
zouden die Spaanse buren meteen de reflex 
hebben: “Wie denken ze wel dat ze zijn?” 
Het was ook een manier om ons nog verder 
van de originele zaak te distantiëren, want 
het is altijd delicaat om een waargebeurd 
misdaadverhaal te verfilmen.

Alles speelt zich af in Galicië, een regio in het 

noordwesten van Spanje die niet zo bekend 

is. Wat maakt die streek zo bijzonder?

Je kunt Galicië vergelijken met Bretagne 
in Frankrijk, een streek die een beetje 
afgescheiden is van de rest van het land. De 
regio heeft net als Catalonië en Baskenland 
altijd een heel eigen identiteit gehad, maar 



12

Everything Everywhere All At Once
Evelyn heeft heel wat kopzorgen. Ze runt samen met haar man een onsuccesvolle wasserette, probeert 
de rompslomp van haar belastingen op orde te krijgen en tussendoor nog aandacht te hebben voor haar 
rebellerende dochter. Net wanneer het allemaal teveel wordt, ontdekt ze dat er een oneindig aantal paral-
lelle universums zijn waarin ze telkens een ander leven leidt. Zo is ze ook een internationaal bekende 
filmster, kungfu-meester, chef-kok en zelfs de ultieme held die de wereld moet redden. 

Deze eigenzinnige film vol humor, actie, originele plottwists en oprechte familierelaties ontpopte zich in de 
VS onverwacht - maar volledig terecht - tot een ware hype. Actrice Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden 
Dragon) transformeert moeiteloos  van kribbige echtgenote naar geduchte kungfu-krijger. Vergeet alle klas-
sieke verhaalconventies en laat je meeslepen in een duizelingwekkende rit vol bizarre vondsten en een over-
dosis aan popcultuurverwijzingen. Heerlijk over-the-top. 

2022, duur: 2:19, Verenigde Staten, regie: Dan Kwan, Daniel Scheinert, met: Michelle Yeoh, 
Stephanie Hsu, Key Huy Quan, e.a dialogen: Chinees, Engels

Vertoningen: 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11,/8, 16/8 in Cinema ZED-Vesalius

 “Een verrukkelijk weirde 
actiekomedie met een 
melancholiek hart.” 

D E  F I L M K R A N T
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H4Z4RD
Noah Hazard kan zich geen leven voorstellen zonder zijn gouden sportwagen, 
compleet met gepersonaliseerde nummerplaten. Voor zijn dochtertje Zita functi-
oneert de auto als een knusse koets; voor zijn vriendin Lea, als een handige taxi; en 
voor zijn louche neef Carlos, vers uit de gevangenis, als een pijlsnelle vluchtwagen. 
Wanneer een klus van Carlos compleet uit de hand loopt, is het aan Noah om te 
vermijden dat zijn geliefde Lexus tevens zijn lijkkist wordt…

Het filmavontuur van regisseur Jonas Govaerts begon in 2005 toen hij op Kortfilmfes-
tival Leuven de Prijs voor Beste Debuut won met zijn kortfilm Forever. Na nog enkele 
kortfilms volgde in 2014 zijn langspeeldebuut Welp. Voor de opvolger kiest Govaerts 
niet voor zijn geliefde  horrorgenre, maar voor een intense, onbeteugelde actiefilm 
waarin Dimitri Vegas zijn eerste grote acteerrol neerzet. Hij wordt bijgestaan door o.a. 
Jeroen Perceval, Jennifer Heylen, Frank Lammers en Tom Vermeir in een film die zich 
afspeelt gedurende één heftige dag. De trailer brak alvast het Belgische kijkcijferre-
cord - hij werd op nog geen twaalf uur tijd meer dan twee miljoen keer bekeken - en 
belooft alvast een krankzinnige rollercoaster van een film. 

2022, duur: 1:30, België, regie: Jonas Govaerts, 
met: Dimitri Thivaios, Jeroen Perceval, Frank Lammers, 
Jennifer Heylen, Mila Rooms, Monic Hendrickx, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 3/8, 4/8, 6/8, 
7/8, 9/8 in Cinema ZED-Vesalius

The Story 
of My Wife
“Als je van je maagpijn wil afkomen, moet je maar 
eens trouwen”, adviseert de scheepskok aan de 
Nederlandse zeekapitein Jacob Störr. Eenmaal aan 
wal sluit Jacob in een Parijs café een weddenschap 
met een vriend: hij zal trouwen met de eerste 
vrouw die het café binnenstapt, enter de myste-
rieuze Française Lizzy. Verrassend genoeg gaat 
ze in op zijn aanzoek, aanvankelijk om een ander 
jaloers te maken. Eenmaal getrouwd is het Störr 
die geplaagd wordt door jaloezie.

Met haar vorige film On Body and Soul rijfde de 
Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi de Gouden Beer 
en een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse 
Film binnen. Voor haar vervolgfilm volgde ze nauw-
gezet de gelijknamige roman van de Hongaarse 
schrijver Milán Füst uit 1949. Net als het boek neemt 
de film de tijd om dieper in te zoomen op de ver-
woestende werking van onzekerheid en jaloezie. 
De hoofdrollen in dit intrigerend liefdesverhaal zijn 
voor Léa Seydoux (La vie d’Adèle, The Grand Buda-
pest Hotel) en de Nederlander Gijs Naber. Een 
Europese samenwerking die - net als de geportret-
teerde zeemanswereld begin vorige eeuw - verbin-
ding zoekt in een kosmopolitische smeltkroes.  

2021, duur: 2:49, Duitsland, regie: Ildiko 
Enyedi, met: Lea Seydoux, Gijs Naber, Louis 
Garrel, Jasmine Trinca, Luna Wedler, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 4/8, 
5/8, 7/8, 11/8, 15/8 
in Cinema ZED-Vesalius
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Piccolo corpo
Agata bevalt rond het jaar 1900 in Italiaans vissersdorpje van een doodgeboren kindje. Omdat het meisje 
nog niet gedoopt was, mag ze niet begraven worden in gewijde grond. De enige hoop op verlossing is een 
mirakel, waarbij haar kleine lichaampje even terug tot leven wordt gewekt om alsnog gedoopt te worden. 
Agata vertrekt helemaal alleen op tocht. Onderweg krijgt ze  hulp van  Lynx en samen trotseren ze de ele-
menten, vooroordelen en het indrukwekkende Italiaanse landschap op zoek naar een wonder voor haar 
kindje. 

Regisseur Laura Samani viel met haar debuutfilm in de prijzen in Cannes en is ongetwijfeld een naam om in 
het oog te houden. In haar eerste langspeler overtuigt ze volledig met een geheel eigen filmtaal waarmee ze 
een bijzondere wereld weet te creëren  met onverwachte, maar perfect passende elementen van magisch 
realisme. Een intens, uniek, meeslepend en ijzersterk portret van rouw, hoop, (bij)geloof en vrouwelijke kracht. 

2021, duur: 1:29, Frankrijk, Italië, Slovenië regie: Laura Samani, met: Celeste Cescutti, Ondina Quadri, 
e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 12/8, 13/8, 15/8 in Cinema ZED-Vesalius

BODY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMALL 
a film by Laura Samani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 “Originele, aardse vertelling 
over het verlies van een kind.” 


T R O U W
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Dat kan voor slechts €2 per maand! 

Meer info vind je op: 
www.cinemazed.be/zed-in-je-brievenbus

Elke maand een
ZED magazine 

in je brievenbus? 

15

Nahschuss
Oost Berlijn, 1981. De net afgestudeerde ingenieur Franz 
Walter ontvangt een veelbelovend voorstel van de geheime 
inlichtingendienst. Als hij voor hen wil werken, wordt hem 
in ruil een leerstoel als professor aangeboden. Franz gaat 
in op het aanbod en belooft plechtig trouw aan de partij en 
het systeem. In zijn begeleider Dirk vindt hij een goedbe-
doelende mentor die hem bijstaat tijdens hun missies naar 
West-Duitsland. Aanvankelijk moet Franz alleen maar infor-
matie doorspelen, maar al snel wordt steeds meer van hem 
gevraagd.

Een aangrijpende film die de langzaam groeiende beklem-
ming van een personage wiens geweten begint te knagen 
perfect weergeeft. De angstcultuur van de Stasi waar niemand 
onderuit weet te komen kruipt onder de huid. Een sobere, 
maar intense film die gedragen wordt door de sterke acteer-
prestatie van Lars Eidinger (Clouds of Sils Maria) en versterkt 
wordt door het besef dat de film gebaseerd is op een waarge-
beurd verhaal. 

2021, duur: 1:56, Duitsland, regie: 
Franziska Stünkel, met: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise 
Heyer, Kai Wiesinger, e.a. dialogen: Duits

Vertoningen: 3/8, 5/8, 6/8, 
7/8, 9/8 in Cinema ZED-Vesalius
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Leuven

13.07 - 13.08.2022www.zomerfilms.be c f ZOMERFILMS

03.08

Set!

06.08

Rumba la vie

10.08

Fragile

13.08

Hitsville, The 
Making of Motown

Een verrassende openluchtfilm op een bijzondere locatie, dat is Zomerfilms. Van 13 juli tem 13 
augustus kan je twee keer per week terecht voor een onuitgegeven ontdekking of een bijzondere 
avant-première. Op zaterdag gaat de film steeds door in Velodroom, op woensdag telkens op een 
wisselende locatie. De voorstelling begint van zodra het donker genoeg is en de toegang is gratis!
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Vorige maand in ZED
Altijd wat te beleven in Cinema ZED. 
Een greep uit de specials en events 
van de afgelopen maand.

In het CERA gebouw loopt een expo 
over de Leuvense studentenfilmclub 
Projecta. En daar kon filmklassieker 
Touch of Evil van Orson Welles 
natuurlijk niet bij ontbreken in ZED. 
De stichters van Projecta waren bij de 
vertoning voor een inleidend gesprek 
vol filmgeschiedenis.

Onze studentenambassadeurs de ZED Vedettes 
kwamen nog een laatste keer samen dit academiejaar. 

In september beginnen ze er weer aan!

Warme zomerdagen betekenen Hittekorting 
in ZED. Stijgen de temperaturen boven de 28° 
dan zakken de prijzen in ZED tijdelijk tot €6 voor 
een filmticket, tot groot genoegen van onze 
oververhitte bezoekers.

Zomerfilms ging van start met het bruisende 
Boiling Point in het parkje aan het Van Dalecollege! 
Het werd een warme, knusse en gezellige 
zomeravond. 
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Marx Can Wait
De gevierde Italiaanse regisseur Marco Bellocchio (Il traditore, La condanna, Vincere)  kreeg in 2021 nog 
een Gouden Erepalm voor zijn vijf decennialange carrière. De kranige tachtiger brengt zijn grote familie 
bij elkaar voor een reünie. Niet zozeer voor de gezelligheid, maar om een tragische gebeurtenis uit het 
verleden een plaats te kunnen geven: de zelfgekozen dood van zijn tweelingbroer Camillo, bijna 50 jaar 
geleden. 

In deze openhartige en ontroerende reis naar het verleden gaat de Italiaanse grootmeester Marco Belloc-
chio te rade bij zijn familie, zijn psychiater en zijn priester om een antwoord te vinden op de vraag: Waarom 
verkoos Camillo de dood? Herinneringen worden opgehaald, geïllustreerd met privébeelden van de 
Bellocchio’s, archiefbeelden van het naoorlogse Italië en fragmenten uit het werk van de regisseur, waar 
Camillo’s dood indirect ook een plaats kreeg. Wat start als een familiebijeenkomst, wordt gaandeweg een 
aangrijpende verkenning van liefde en verlies, schuld en mededogen.

2021, duur: 1:31, Italië, regie: Marco Bellocchio, dialogen: Italiaans

Vertoningen: 14/8, 22/8 gaat DOCVILLE Festivaldirecteur Frank Moens in gesprek 
met Patrick Duynslaegher over Bellocchio, 26/8, 30/8 in Cinema ZED-Vesalius

Documentaires
D O C V I L L E  P R E S E N T E E R T



Heimaland
In de schaduw van de IJslandse vulkaan Katla ligt het dorpje Vík í Myrdal. De dorpelingen hebben al eeu-
wenlang een mystieke relatie met de vulkaan. Bedekt onder een enorme gletsjer, geeft ze haar geheimen 
niet gemakkelijk prijs. De laatste jaren vertoont de vulkaan echter tekenen van verhoogde activiteit en dat 
zorgt bij sommigen voor zenuwachtigheid. Anderen zien er net een troef in voor het groeiende toerisme, 
dat een steeds grotere bron van inkomsten is voor het dorp.  

Doorheen de geschiedenis heeft de aanwezigheid van de vuurspuwende berg een veranderende rol vervuld in 
het dagelijkse leven van de dorpelingen. Deze verschuiving van mythische plek naar toeristische trekpleister zorgt 
voor frictie binnen de gemeenschap, die in de documentaire geïllustreerd wordt door drie protagonisten. Ze zijn 
elk van een verschillende generatie en vertegenwoordigen telkens een andere kijk op de natuurkrachten die hen 
omringen. Heimaland verdiept zich - met de nodige droge Scandinavische humor - in de ambiguïteit van een 
gemeenschap die, in haar zoektocht naar rijkdom, vervreemdt van haar eigen omgeving.

2022, duur: 1:07, België, regie: Ischa Clissen, Dorus Masure, dialogen: Engels, Ijslands

Vertoningen:  5/8, 7/8, 8/8, 14/8 in Cinema ZED-Vesalius
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2020

Caro Diario
Italiaan Nanni Moretti, een rusteloze veertiger, 
houdt een dagboek bij waaruit hij drie hoofd-
stukken uitlicht. In een eerste deel toert hij op 
zijn Vespa doorheen Rome en zijn buitenwijken, 
in deel twee bezoekt hij een vriend die terug-
getrokken woont op een eiland en er al elf jaar 
James Joyce’s Ulysses bestudeert, in het laatste 
deel worstelt hij met een mysterieuze ziekte en 
probeert hij diverse behandelmethodes uit.

Een nieuwe uitgave van deze frisse en lichte 
komedie uit 1993, die met een ironische blik én 
de nodige humoristische zelfreflectie kijkt naar 
de Italiaanse samenleving. Een vrolijk springe-
rige en desondanks coherente film vol luchtige 
filosofietjes en bijzondere mijmeringen. Regis-
seur Nanni Moretti, die zichzelf speelt in de film, 
won in Cannes de Prijs voor Beste Regie voor 
Caro Diario.

1993, duur: 1:36, Italië, regie: Nanni Moretti, 
met: Nanni Moretti, Giovanna Bozzolo, Renato 
Carpentieri, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 14/8, 16/8, 19/8, 23/8, 26/8, 
27/8, 29/8 in Cinema ZED-Vesalius

Haarscherp hersteld
De laatste jaren worden steeds meer films digitaal gerestaureerd in uitstekende kwaliteit. Zowel 
echte zwart-wit klassiekers als topfilms van rond de eeuwwisseling worden digitaal opgepoetst 
en heruitgebracht in de ultra-hoge resolutie 4K. De ultieme gelegenheid om deze films te (her)
bekijken in de beste omstandigheden van je favoriete filmzaal.
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La maman et la putain
Parijs, begin jaren ‘70. Alexandre is een werkloze jonge intellectueel die samenwoont met zijn vriendin 
Marie. Zij zorgt voor het inkomen, hij brengt zijn dagen door in cafés, met gesprekken met vrienden en 
met losse scharrels. Zo ontmoet hij ook de Poolse verpleegster Veronika, een vrijgevochten jonge vrouw 
die op cynische wijze het initiatief overneemt en zich nestelt in de relatie tussen de egoïstische Alexandre 
en de zorgende Marie.

Jean Eustache autobiografisch geïnspireerde film groeide uit tot een portret van een generatie die de 
meeste illusies kwijt was, maar desondanks wat overblijft romantiseert. De film is vooral een tijdsdocument 
over de jaren net na sleuteljaar 1968. Eustache filmde in zijn eigen omgeving, met mensen die hij kende 
zoals zijn ex Françoise Lebrun, die de rol van Veronika op zich nam. De compromisloze vormgeving - met 
minutenlange monologen voor de statische camera - en openhartige gesprekken over seks brachten veel 
beroering teweeg. Deze cultklassieker die in 1973 de Grand Prix in Cannes won werd gerestaureerd en nu 
opnieuw uitgebracht in 4K.

1973, duur: 3:40, Frankrijk, regie: Jean Eustache, met: Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise 
Lebrun, e.a. dialogen: Frans, Ondertiteling: Engels

Vertoningen: 8/8, 21/8, 25/8 in Cinema ZED-Vesalius

EN
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Filmklassiekers
De zomer van Ozu
Yasujiro Ozu (1903-1963) wordt weleens ‘de meest Japanse van alle Japanse cineasten’ genoemd. 
En toch bleken zijn films een universele snaar te raken. Een prachtige digitale restauratie van 
enkele van zijn iconische films vraagt om een retrospectieve van de Japanse grootmeester. 

Tokyo Twilight
De twee zussen Takako en Akiko zijn erg verschillend, maar worstelen elk op hun eigen manier met 
relatieproblemen en met de afwezigheid van hun moeder. De oudste, Takako, ontvlucht haar ongeluk-
kig huwelijk en trekt samen met haar peuter terug in bij haar vader en zus Akiko.  Die raakt ongewenst 
zwanger en ontdekt dat haar vriendje eigenlijk helemaal niet voor haar kiest. Op een dag ontmoet Akiko 
een vrouw die wel erg veel afweet van hun familie…Oudste zus Takako begint te vermoeden dat het 
misschien hun moeder is, van wie ze altijd dachten dat ze overleden was. 

Ozu’s laatste film in zwart-wit is misschien wel de donkerste van zijn meesterlijke familieportretten. Door-
drenkt van een winterse melancholie, toont Tokyo Twilight de verwoestende effecten van huiselijke gehei-
men. Trouw aan zijn stijl observeert Ozu de complexe familierelaties en turbulente gebeurtenissen met een 
indringende sereniteit. 

1957, duur: 2:20, Japan, regie: Yasujiro Ozu, dialogen: Japans

Vertoningen: 3/8, 13/8, 14/8, 16/8, 19/8 in Cinema ZED-Vesalius
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The Flavor of Green Tea over Rice
Tokio in de jaren vijftig. Taeko en Mokichi zijn al jaren getrouwd, maar hun verschillende achtergrond en 
karakter zorgt voor sluimerende wrevel.  Mokichi is een zakenman van eenvoudige, provinciale afkomst, 
met dito wensen en voorkeuren. Hij rookt graag goedkope sigaretten en zijn lievelingsgerecht is ocha-
zuke (een eenvoudig gerecht dat gemaakt wordt door groene thee over gekookte rijst te gieten). Heel 
anders is zijn echtgenote Taeko, een chique, in Tokio geboren en getogen vrouw, die zich verveelt met 
haar betrouwbare, maar simpele man. Hebben de twee elkaar nog iets te vertellen? De komst van Taeko’s 
levendige, stadse nichtje Setsuko zet het sluimerende conflict op scherp.

Van de meer dan 50 films die Yasujiro Ozu tijdens zijn leven maakte, was deze titel zijn persoonlijke favoriet. 
Een subtiel drama over de klassenverschillen en spanningen in een langdurig huwelijk. Het is een school-
voorbeeld van zijn unieke gave om onderhuidse spanningen maximaal voelbaar te maken door zorgvuldig 
gecomponeerde beelden en spaarzame dialogen.

1952, duur: 1:55, Japan, regie: Yasujiro Ozu, met: Shin Saburi, Michiyo Kogure, Kôji Tsuruta, Chishû 
Ryû, Chikage Awashima, e.a. dialogen: Japans

Vertoningen: 12/8, 18/8, 21/8, 28/8 in Cinema ZED-Vesalius 
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Hoog op het Tibetaanse plateau, tussen 
onontdekte en ontoegankelijke valleien 
ligt een van de laatste heiligdommen van 
de wilde wereld, waar zeldzame en onont-
dekte fauna leeft. Vincent Munier, een van ‘s 
werelds meest gerenommeerde wildlife foto-
grafen neemt de avonturier en romanschrijver 
Sylvain Tesson mee op zijn nieuwste missie. 
Gedurende enkele weken verkennen ze deze 
valleien op zoek naar unieke dieren en probe-
ren ze de sneeuwpanter te spotten, één van 
de zeldzaamste en moeilijkst te benaderen 
grote katten.

2021, duur: 1:32, Frankrijk, regie: Marie 
Amiguet, Vincent 
Munier, dialogen: 
Frans

Vertoningen: 
16/8, 17/8, 24/8, 28/8 
in Cinema ZED-Vesalius

The Velvet Queen

Play It 
Again Sam XL
De PIAS reeks van Cinema ZED is inmiddels een 
vaste waarde: iedere maand herneemt ZED een 
aantal hoogvliegers voor wie tot zijn grote spijt de 
reguliere vertoningen gemist heeft. Is het je niet 
gelukt om de film te bekijken of was de voorstelling 
uitverkocht? Geen nood, met PIAS XL pakt ZED 
het groots aan. Een aller, aller, maar nu ook echt 
allerlaatste kans om de favorieten van het afgelopen 
halfjaar te bewonderen in je favoriete cinema!
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Engeland, 1961. Kempton Bunton, een vrien-
delijke, wat oudere taxichauffeur, is veront-
waardigd dat hij kijk- en luistergeld moet 
betalen terwijl zijn tv-toestel zelfs geen BBC 
ontvangt. Wanneer hij hoort dat de Natio-
nal Gallery een immense som belastinggeld 
betaald heeft voor een schilderij van de 
Spaanse schilder Goya is de maat vol. Hij 
besluit het schilderij te stelen en met het 
losgeld tv-licenties gratis te maken voor 
gepensioneerden.

2021, duur: 1:36, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Roger Michell met: Helen Mirren, Jim 
Broadbent, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen:
10/8, 12/8, 15/8, 18/8, 
21/8, 25/8, 26/8, 28/8 
in Cinema ZED-Vesalius 

Violet Crawley, de pittige matriarch die ieder-
een op zijn plaats kan zetten met een gewiek-
ste blik of gevatte opmerking, weet ook op 
haar oude dag de familie te verrassen. Een 
mysterieuze man uit haar verleden heeft haar 
een statig landhuis nagelaten in het zonnige 
Frankrijk. Tijd voor de oer-Britse Crawleys om 
zich aan de oversteek van het kanaal te wagen 
en een avontuur aan te gaan in het Zuiden van 
Frankrijk.

2022, duur: 2:05, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Simon Curtis,  met: Maggie Smith, Elizabeth 
McGovern, Tuppence Middleton , Hugh Dancy, 
e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen:
3/8, 5/8, 7/8, 11/8, 
13/8, 20/8, 21/8, 22/8 
in Cinema ZED-Vesalius

The Duke
Downton Abbey: 
A New Era

De jonge Viking prins Amleth is getuige van 
de brutale moord op zijn vader door zijn oom 
Fjölnir. Overmand door verdriet en woede 
vlucht hij weg in een roeibootje terwijl hij de 
woorden uitspreekt die hij als een mantra zal 
blijven herhalen terwijl hij opgroeit: “Ik zal je 
wreken, vader! Ik zal je redden, moeder! Ik zal 
je doden, Fjölnir!” 25 jaar later is de woede 
nog niet gaan liggen en begint Amleth aan 
zijn wraak queeste. 

2022, duur: 2:16, Verenigde Staten, regie: 
Robert Eggers, met: Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-
Joy, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe, e.a. 
dialogen: Engels, 
Oud-Noors

Vertoningen: 
4/8, 7/8, 8/8, 14/8 in 
Cinema ZED-Vesalius

The Northman



26

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

Een uniek platform, al een tijdje actief in 
Nederland, nu ook werkzaam in Vlaande-
ren. Ga naar de website Picl.be, selecteer 
Cinema ZED als bioscoop en kies je film.

Nu te zien op Picl

www.picl.be

Op Dalton+ vind je niet alleen de laatste 
nieuwe documentaires maar ook tal van 
gloednieuwe jeugdfilms.

Nu te zien op 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 Cinema ZED 
was er snel bij, met het tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’. Maar ook nu de bioscoopzalen weer 
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven. Daarom slaat Cinema ZED de 
handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: Picl en Dalton+. Via deze platformen kan je thuis 
genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.
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De beste 
verjaardag ooit
De verjaardag van Kareltje belooft de beste ooit te worden! Er zijn 
cadeautjes, worteltaart en een picknick bij het meer. Maar uitgere-
kend vandaag wordt zijn kleine zusje ziek en moet ze halsoverkop naar 
de dokter. Kareltje is vastbesloten: dit zal zijn verjaardag niet verpes-
ten! Koppig vertrekt hij naar oma, die aan de andere kant van het bos 
woont. Het wordt een avontuurlijke tocht. Gelukkig krijgt hij onderweg 
hulp van zijn vrienden Monika en Bello de hond. Zijn verjaardag ver-
loopt anders dan verwacht, maar zou hij tóch nog leuk kunnen worden? 

Deze kleurrijke 2D-animatiefilm is gebaseerd op de razend populaire 
Duitse prentenboeken over Kareltje het konijn.

2020, duur: 1:10, Nederland, regie: 
Michael Ekblad, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 5/8, 10/8 
in Cinema ZED-Vesalius

Mamma Boe: 
op zoek naar thuis
Na een lange reis vanuit Zuid-Afrika landt er een ooievaar op de boer-
derij van Mamma Boe om er een nest te bouwen. Door zijn komst stelt 
Mamma Boe zich vragen over haar eigen thuis. Want wat is een thuis 
eigenlijk? Hoe kan je zeker zijn dat de weide en boerderij waar je woont 
ook echt je thuis zijn? En is het ergens anders op onze grote wereldbol 
misschien beter? Haar beste vriend Kraai doet er alles aan om haar te 
laten zien dat het gras niet groener is aan de overkant, maar dat je wél 
soms moet verdwalen om de weg naar huis te vinden.

De Zweedse regisseur Christian Ryltenius maakte met de Bamse-trilogie 
de meest succesvolle animatiefilms ooit in Zweden. Nu is er zijn Mamma 
Boe: wat een simpel verhaaltje lijkt, heeft een mooie dubbele bodem: is 
een thuis alleen maar de plek waar je woont? 
Of houdt het iets meer in?

2021, duur: 1:03, Zweden, regie: 
Christian Ryltenius, Tomas Tivemark, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 3/8, 7/8, 15/8, 17/8, 
20/8, 26/8,  28/8 in Cinema ZED-Vesalius

Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- 
en jeugdfilmprogramma 
van Cinema ZED. Een berg 
jeugdfilms iedere woensdag, 
in het weekend en tijdens 
de zomermaanden ook op 
vrijdagnamiddag!

Vanaf 3 jaar Vanaf 4 jaar
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Fireheart
1930, New York City. Georgia is 16 jaar en haar vader is brandweerman. 
Ze wil graag in zijn voetsporen treden, maar helaas maken vrouwen geen 
kans om brandweer te worden. Wanneer de stad te maken krijgt met een 
reeks mysterieuze branden waarbij brandweermannen verdwijnen, waagt 
Georgia haar kans. Ze vermomt zich als een jongen en sluit zich aan bij een 
groep brandweermannen die de brandstichter proberen te stoppen.

Deze charmante Canadees-Franse animatiefilm is een hartverwarmende 
en vrolijke film over teamwork en de moed hebben om je dromen na te 
jagen. Voor de jonge kijkers is het genieten van een spannend en grappig 
verhaal vol avontuur en actie, voor de volwassenen van de geslaagde 
sfeerschepping van New York in de jaren ‘30 en de gedegen animatie. 

2022, duur: 1:32, Canada, Frankrijk, regie: Theodore Anthony, Lee 
Ty, Laurent Zeitoun, dialogen: Nederlands

Vertoningen: 6/8, 10/8, 14/8, 19/8, 24/8, 
27/8 in Cinema ZED-Vesalius

Coppelia
De boosaardige Dr. Coppelius bedwelmt zijn stad met oppervlakkige 
schoonheid, en bedreigt daardoor de prachtige liefde tussen Zwaantje 
en Frans. Wanneer de betoverend mooie Coppelia op het toneel ver-
schijnt en ieders hoofd op hol brengt, wordt ‘jezelf zijn’ belangrijker 
dan uiterlijk vertoon.

Deze bijzondere film combineert animatie en dans op een unieke 
manier, volledig op maat van het allerjongste publiek. Een leuke dans-
film vol filmtechnieken, van 3D en 2D-animatie tot kleurrijke live action 
en balletscènes.

2021, duur: 1:22, België, regie: Jeff Tudor, Steven De Beul, Ben 
Tesseur, met: Michaela DePrince, Daniel Camargo, Vito Mazzeo, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 3/8, 13/8, 
17/8 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 6 jaar Vanaf 6 jaar
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Zeppos, het 
Mercatorspoor
Op zijn 18de verjaardag erft Benjamin het nalatenschap 
van zijn vermiste vader Ben Kurrel: een doos heel oude 
voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam oud boek. 
Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het 
meisje waar hij een oogje op heeft, zet hij onbedoeld een 
kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voor-
stelt als Zeppos heeft grote interesse in het boek, dat ooit 
aan cartograaf Mercator heeft toebehoord. Benjamin, 
Zeppos en Slien proberen de geheimen van het boek te 
doorgronden, maar een ongenadige tegenstander pro-
beert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt 
hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar 
confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

Een splinternieuwe Vlaamse familie- en avonturenfilm, 
geregisseerd door Douglas Boswell (Labyrinthus, Buck). 
Het scenario, geschreven door Wouter Van Haver, is geïn-
spireerd op het personage kapitein Zeppos uit het gelijkna-
mige iconische jeugdfeuilleton uit de jaren ‘60. 

2022, duur: 1:30, België, regie: Douglas Boswell, 
met: Carry Goossens, Britt Scholte, Nathan Naenen, 
Koen De Bouw, Nora Gharib, Carlos Schram, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 12/8, 21/8, 24/8 in Cinema ZED-Vesalius

Vanaf 9 jaar

Boiling Point
Dinsdag 23 augustus

Le Chêne
Woensdag 24 augustus

Rock Camp: The Movie 
Donderdag 25 augustus

Lunana: A Yak in 
The Classroom
Vrijdag 26 augustus

Grease Sing-along
Zaterdag 27 augustus

Riders of Justice 
Zondag 28 augustus

Fragile
Maandag 29 augustus

Licorice Pizza
Dinsdag 30 augustus

Everything Everywhere 
All at Once 

Woensdag 31 augustus

Hasselt

23.08 - 31.08.2022

www.zomerfilms.be c f ZOMERFILMS
29

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

Met in- of uitleiding

Wo 3 augustus

14u30  Mamma Boe
15u00  Coppelia
17u00  Downton Abbey: a New ...
17u30  Piccolo Corpo
19u30  Nahschuss
20u00  H4Z4RD
21u45  Tokyo Twilight
22u00  Everything Everywhere ...

Do 4 augustus

17u00  The Story of My Wife
17u30  H4Z4RD
19u30  Everything Everywhere ...
20u30  Las Bestias
22u15  The Northman

Vr 5 augustus

14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  Heimaland
16u45  Everything Everywhere ...
17u00  The Story of My Wife
19u30  Downton Abbey: a New ...
20u15  Nahschuss
22u00  Everything Everywhere ...
22u30  Piccolo Corpo

Za 6 augustus

14u30  Piccolo Corpo
15u00  Fireheart
17u00  Nahschuss
17u30  H4Z4RD
19u30  Everything Everywhere ...
19u45  Piccolo Corpo
21u30  Las Bestias
22u15  H4Z4RD

Zo 7 augustus

10u30  Nahschuss
11u00  Everything Everywhere ...
14u30  Mamma Boe
15u00  Downton Abbey: a New ...
17u00  Piccolo Corpo
17u30  Heimaland
19u30  The Northman
20u00  The Story of My Wife
22u15  H4Z4RD

Ma 8 augustus

17u00  The Northman
17u30  Piccolo Corpo
19u30  La maman et la putain
20u00  Heimaland
21u30  Everything Everywhere ...

Di 9 augustus

10u30  Cinema Poussette: 
 Decision to Leave
17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Nahschuss
19u45  Sneak Preview
20u00  Piccolo Corpo
21u45  Nahschuss
22u30  H4Z4RD

Wo 10 augustus

14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  Fireheart
17u00  Piccolo Corpo
17u30  The Duke
19u30  Decision to Leave
20u00  To Olivia
22u00  Las Bestias
22u15  Everything Everywhere ...

Do 11 augustus

17u00  Downton Abbey: a New ...
17u30  To Olivia
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  The Story of My Wife
22u15  Decision to Leave

Vr 12 augustus

14u30  Zeppos - Het Mercatorspoor
14u30  Nope
17u00  The Flavour of Green Tea ...
17u30  Decision to Leave
19u30  Las Bestias
20u00  The Duke
22u00  Nope
22u15  Piccolo Corpo

Za 13 augustus

14u30  Piccolo Corpo
15u00  Coppelia
16u45  Nope
17u00  Tokyo Twilight
19u30  Decision to Leave
20u00  To Olivia
22u00  Las Bestias
22u15  Downton Abbey: a New ...

Zo 14 augustus

10u30  To Olivia
11u00  Fireheart
14u30  Las Bestias
15u00  Heimaland
16u45  The Northman
17u30  Caro Diario
19u30  Nope
19u45  Marx Can Wait
21u45  Tokyo Twilight
22u15  Decision to Leave

Ma 15 augustus

14u30  Mamma Boe
14u45  Decision to Leave
17u00  The Story of My Wife
17u30  The Duke
19u30  Decision to Leave
20u15  Piccolo Corpo
22u00  To Olivia
22u15  Nope

Di 16 augustus

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  To Olivia
19u30  Tokyo Twilight
20u00  The Velvet Queen
22u00  Decision to Leave
22u15  Caro Diario

Wo 17 augustus

14u30  Mamma Boe
15u00  Coppelia
17u00  Decision to Leave
17u30  The Velvet Queen
19u30  Maternal
19u45  Competencia oficial
21u30  To Olivia
22u00  Nope

Do 18 augustus

17u00  Nope
17u30  To Olivia
19u30  The Flavour of Green Tea ...
19u45  Decision to Leave
21u45  Las Bestias
22u30  The Duke

Vr 19 augustus

14u30  To Olivia
15u00  Fireheart
17u00  Las Bestias
17u15  Competencia oficial
19u30  Nope
19u45  Caro Diario
21u45  Tokyo Twilight
22u15  Decision to Leave

Za 20 augustus

14u30  Mamma Boe
14u45  Decision to Leave
17u00  Maternal
17u30  Downton Abbey: a New ...
19u30  Las Bestias
20u00  Competencia oficial
22u15  Nope
22u15  Maternal

Zo 21 augustus

10u30  Maternal
11u00  Competencia oficial
14u30  Zeppos - Het Mercatorspoor
14u45  Downton Abbey: a New ...
17u00  La maman et la putain
17u15  Decision to Leave
20u00  The Duke
21u00  The Flavour of Green Tea ...
22u00  Nope

Ma 22 augustus

17u00  Downton Abbey: a New ...
17u15  Las Bestias
19u30  Nope
20u00  Marx Can Wait 
22u15  Decision to Leave
22u15  Maternal

Di 23 augustus

17u00  Nope
17u30  Caro Diario
19u45  Decision to Leave
20u00  To Olivia
22u00  Las Bestias
22u30  Competencia oficial

Wo 24 augustus

14u30  Zeppos - Het Mercatorspoor
15u00  Fireheart
17u00  Decision to Leave
17u30  To Olivia
19u30  Maternal
19u45  Competencia oficial
21u30  The Velvet Queen
22u00  Nope

Do 25 augustus

17u00  Competencia oficial
17u00  La maman et la putain
19u30  Nope
21u00  Las Bestias
22u15  The Duke

Vr  26 augustus

14u30  Mamma Boe
14u45  Decision to Leave
17u00  Marx Can Wait
17u30  Competencia oficial
19u30  Maternal
19u45  The Duke
21u30  Caro Diario
21u45  Decision to Leave

Za 27 augustus

14u30  Caro Diario
15u00  Fireheart
17u00  Decision to Leave
17u15  Las Bestias
19u45  Competencia oficial
20u00  To Olivia
22u00  Nope
22u00  Maternal

Zo 28 augustus

10u30  Mamma Boe
11u00  Decision to Leave
14u30  To Olivia
15u00  The Duke
17u00  Competencia oficial
17u30  The Velvet Queen
19u30  Decision to Leave
19u45  The Flavour of Green Tea ...
22u00  To Olivia
22u15  Nope

Ma 29 augustus

17u00  Competencia oficial
17u30  Maternal
19u30  Nope
19u45  Caro Diario
21u45  Las Bestias
22u15  Competencia oficial

Di 30 augustus

16u45  Nope
17u00  Las Bestias
19u30  Decision to Leave
20u00  Marx Can Wait
22u00  Maternal
22u15  Competencia oficial
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14u30  Mamma Boe
15u00  Coppelia
17u00  Downton Abbey: a New ...
17u30  Piccolo Corpo
19u30  Nahschuss
20u00  H4Z4RD
21u45  Tokyo Twilight
22u00  Everything Everywhere ...

Do 4 augustus

17u00  The Story of My Wife
17u30  H4Z4RD
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16u45  Everything Everywhere ...
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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.

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 
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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  | 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
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STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken. 
Gedurende de rest van het seizoen zullen er daarom geen 
voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden. 
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Hittekorting

28°

STIJGEN DE TEMPERATUREN BOVEN 28°, DAN DALEN DE PRIJZEN IN CINEMA ZED!

Als het KMI aangeeft dat de temperatuur in het centrum van het land die dag 28° of hoger wordt, dan zakt de 
ticketprijs tijdelijk tot €6 in Cinema ZED.

Bij 28° of meer zal de hittekorting aangekondigd worden via onze website. Enkel na deze aankondiging is de korting voor die dag van 
kracht. Het hittekortingtarief is enkel geldig voor de vertoningen van de dag zelf en enkel verkrijgbaar aan de ticketbalie van ZED-Vesalius. 
De actie is geldig van 29 juni t.e.m. 30 augustus 2022. De korting is niet cumuleerbaar.


