
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 hun idyllische plannen 
worden al snel doorprikt door het contact met hun naaste buren, die niets 
moeten hebben van de ‘fransozen’. De spanning blijft alsmaar oplopen.

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

Vertoning: 8/11 (20u)

Competencia oficial

Cine en Español

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: zijn familiebedrijf maakt 
kans op een lokale prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar zijn perfecte 
plaatje wordt bedreigd door een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter, en een verliefde stagiaire. De manipulatieve 
‘goede baas’ zet alles op alles om de orde te handhaven en de prijs binnen 
te halen. Met alle explosieve gevolgen van dien.

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, e.a. dialogen: Spaans

Vertoning: 10/11 (20u)

In een poging zijn stempel op de geschiedenis te drukken, begint een rijke 
zakenman aan een ambitieus project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de 
besten in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en de 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. Regisseur Lola bedenkt 
steeds excentriekere opdrachten om hun acteerprestaties tot het uiterste te drijven.

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

Vertoning: 7/11 (20u)

El buen patrón

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt samen met het PCVO Moderne 
Talen een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanstalige filmwereld. Welkom tijdens onze Spaanse Filmweek!
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In het kader van de groepstentoon-
stelling ‘Fitting In’ in Z33. Kunstenaars 
en ontwerpers benaderen identiteit 
als gelaagd of vloeibaar en tasten de 
grenzen af tussen mode, beeldende 
kunst, design en de wereld. Curator 
Marnix Rummens geeft vooraf een 
inleiding over Bowie én er volgt 
een nagesprek in de foyer over 
de link met de expo. 

Moonage 
Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje 
te vatten, een kameleon vol alter ego’s, 
een van de meest wereldberoemde 
rocksterren aller tijden, een queer 
icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit 
vertoonde beelden en legendarische 
concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis 
toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker 
Brett Morgen kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en 
toegang tot een indrukwekkend privé-
archief. Het resultaat is niet zomaar 
een meeslepende documentaire over 
een iconisch figuur, maar een genre-
overschrijdende filmische ervaring die je 
overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 met 
inleiding door 
Marnix Rummens. 
(20u)
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn 
zoon, die twee jaar clean is, alleen verhuist naar 
de grote stad. Een dochter vertelt hoe bang ze 
was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer 
drinkt, beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn 
dochters zal moeten terugverdienen. Na de 
zoveelste overdosis medicatie confronteert 
een zoon zijn moeder: als ze nog een relatie 
wil met haar kinderen, moet het stoppen. 

De regisseurs werkten voor deze intieme 
documentaire nauw samen met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en 
Te Gek!?. Drie openhartige verhalen over wat 
een jarenlange verslaving doet met de relaties 
binnen een gezin.

2021, duur: 1:01, België, 
regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander 
Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 
15/11 met nagesprek 
door Similes (20u)

Het legendarische Chelsea Hotel is al meer 
dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Iconen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe en de 
sterren van Andy Warhols Factory vonden 
er een thuis. Vandaag wordt het gebouw 
gerenoveerd tot luxehotel. Een vijf tigtal 
bewoners leeft en werkt nog steeds tussen 
voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische blik op een 
mythische plek, net op tijd voordat die definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische 
machinerie. Een wondermooi portret van de 
laatste bewoners die, net als het hotel, voor een 
waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:30, 
België,  regie: Amélie 
van Elmbt, Maya 
Duverdier, dialogen: 
Engels

Vertoning: 
13/11 (16u30)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, 
regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, 
Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 
6/11 (16u30)

Muisje Yuku is de oudste van een groot 
muizengezin. Haar taak is om de voedselvoorraad 
te bewaken, maar ze luistert veel liever naar de 
wonderlijke verhalen van haar oma. Wanneer 
het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku 
op een muzikale zoektocht naar de eeuwig 
lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan 
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar 
lied in deze levendige zoektocht vol aanstekelijke 
muziek. Een avontuurlijke animatiefilm met 
de stemmen van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie: Rémi 
Durin en Arnaud 
Demuynck, met: 
Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning:  
27/11 (14u30)

Tussen ons Dreaming Walls
Onze Natuur, 
De Film

Yuku en de bloem 
van de Himalaya

D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Vanaf 5 jaar



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

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

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Close 
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee 
handen op één buik. Ze kennen elkaar al hun 
hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun 
intense vriendschap wordt abrupt verstoord 
wanneer een ondenkbare gebeurtenis hen uit 
elkaar drijft. Leo probeert te begrijpen wat er 
gebeurd is en zoekt vol vragen toenadering tot 
Sophie, Remi’s moeder. 

Een delicate, warme en ontroerende film over 
vriendschap en verantwoordelijkheid, met 
een sterke beeldtaal en ijzersterke cast. Na Girl 
wordt Close voor Lukas Dhont ongetwijfeld 
opnieuw een prijzenbeest: in Cannes kreeg 
de film alvast de Grand Prix en op Sydney Film 
Festival de Prijs voor Beste Film. 

2022, duur: 1:45,  België, regie: Lukas 
Dhont, met: Emilie Dequenne, Kevin Janssens, 
Léa Drucker, e.a. dialogen: Frans

Vertoning:  6/11 (12u), 14/11 met inleiding 
door Cinema ZED Hasselt coördinator Lore 
Praet. (20u), 27/11 (16u30)

Close met filmontbijt
BESTOOKT is een tweedaags festival voor en door jongeren op verschillende locaties 
in Hasselt, op poten gezet door De Stokers (het jongerencollectief van CCHA). Om 
de tweede dag van het festival goed te starten organiseren ze samen met Cinema ZED 
een moviebrunch. Schuif jij aan? Er zijn 30 plaatsjes ter beschikking, dus snel zijn is de 
boodschap.

Vertoning:  6/11 (11u) 

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Boiling Point

BARDO, False 
Chronicle of a 
Handful of Truths Zillion Bones and All

Topchef Andy werkt in een van de populairste 
restaurants van Londen. Hij is wel wat drukte 
gewend, maar toch is deze avond anders. Hij 
moet zijn team in de keuken aanvoeren, maar 
heeft ook professioneel als privé een heleboel 
uitdagingen, die alles dreigen te verwoesten 
waar hij voor heeft gewerkt.

In één doorlopend shot sleept deze wervelende 
film je van begin tot eind mee in een hectische 
wereld. Acteur Stephen Graham is briljant als de 
chef-kok die op het randje van de afgrond staat en 
neemt je moeiteloos mee op zijn zwartkomische, 
zenuwslopende trip. 

2022, duur: 1:23, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Philip Barantini, met: 
Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Alice Feetham, 
e.a. dialogen: Engels 

Vertoning:  21/11 
met inleiding door Karel 
Deburchgrave. (20u)

Silverio is een bekende Mexicaanse journalist en 
documentairemaker die in LA woont. Nadat hij 
een prestigieuze internationale prijs gewonnen 
heeft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn 
geboorteland, niet wetende dat deze simpele 
reis hem tot een existentiële grens zal drijven.

Oscarwinnaar Alejandro Iñárritu (Birdman, The 
Revenant) keert met Bardo voor het eerst sinds 
de internationale sensatie Amores Perros uit 
2000 terug naar zijn geboorteland Mexico. Een 
epische, visueel verbluffende en meeslepende 
film over wat het betekent om mens te zijn in deze 
merkwaardige tijd. 

2022, duur: 2:54,Mexico, regie: Alejandro 
G. Iñárritu, met: Daniel 
Giménez Cacho, 
Griselda Siciliani, 
Ximena Lamadrid, e.a. 
dialogen: Spaans

Vertoning: 20/11 
(16u30)

1997. Nadat de computerzaak van Frank 
Verstraeten failliet gaat, gooit hij het over een heel 
andere boeg: hij bouwt megadiscotheek Zillion 
uit tot de place to be voor uitgaand Vlaanderen. 
Zijn partner in crime en pornokoning Dennis Black 
Magic zorgt voor de pikante acts. Frank wordt 
even beroemd en berucht als zijn discotheek, maar  
trapt daarbij al te vaak op de verkeerde tenen. 

Na heel wat uitstel door corona, kon regisseur 
Robin Pront ( D’Ardennen) eindelijk zijn droom 
waarmaken: de verfilming van de opkomst en 
val van België’s meest beruchte danstempel. 
Hij wist een Vlaamse sterrencast te strikken met 
Matteo Simoni in de rol van Dennis Black Magic.

2022, duur: 2:18, 
België, regie: Robin 
Pront, met: Jonas 
Vermeulen, Matteo 
Simoni, e.a. dialogen: 
Nederlands 

Vertoning:  22/11 (20u)

VS, jaren 80. Maren leeft aan de rand van 
de samenleving. Ze worstelt met vreemde, 
bloeddorstige verlangens en gaat op zoek 
naar haar vader, in de hoop dat hij haar kan 
vertellen waar die vandaan komen. Onderweg 
vindt ze een zielsverwant in de jonge zwerver 
Lee, samen gaan ze op een intense roadtrip. 

In 2017 liet Luca Guadagnino met Call Me by Your 
Name het grote publiek kennismaken met Timothée 
Chalamet. Ook in hun tweede samenwerking is de 
prille liefde een rode draad, maar dit keer wel in 
combinatie met een gruwelijk horrorverhaal. Een 
bijzonder geslaagde provocerende mix van genres 
die je niet onberoerd laat. 

2022, duur: 2:10, 
VS, regie: Luca 
Guadagnino, met: 
Timothée Chalamet, 
Mark Rylance, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/11 (20u)

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

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

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema

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

= met in- of uitleiding

Zondag 6 november
11u Filmontbijt
12u Close
16u30 Onze Natuur, De Film

Maandag 7 november 
20u  Competencia oficial 

Dinsdag 8 november
20u Las bestias 

Donderdag 10 november
20u El buen patrón 

Zondag 13 november
16u30 Dreaming Walls 

Maandag 14 november
20u Close  

Dinsdag 15 november
20u Tussen ons   

Zondag 20 november
16u30  BARDO, 
 False Chronicle of a Handful of Truths   

Maandag 21 november
20u Boiling Point   

Dinsdag 22 november
20u Zillion

Zondag 27 november
14u30 Yuku en de Bloem van de Himalaya
16u30 Close  

Maandag 28 november
20u Bones and All  

Dinsdag 29 november
20u00 Moonage Daydream   

14/11

1+1 GRATIS
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Zondag 6 november
11u Filmontbijt
12u Close
16u30 Onze Natuur, De Film

Maandag 7 november 
20u  Competencia oficial 

Dinsdag 8 november
20u Las bestias 

Donderdag 10 november
20u El buen patrón 

Zondag 13 november
16u30 Dreaming Walls 

Maandag 14 november
20u Close  

Dinsdag 15 november
20u Tussen ons   

Zondag 20 november
16u30  BARDO, 
 False Chronicle of a Handful of Truths   

Maandag 21 november
20u Boiling Point   

Dinsdag 22 november
20u Zillion

Zondag 27 november
14u30 Yuku en de Bloem van de Himalaya
16u30 Close  

Maandag 28 november
20u Bones and All  

Dinsdag 29 november
20u00 Moonage Daydream   

14/11

1+1 GRATIS



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

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

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Close 
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee 
handen op één buik. Ze kennen elkaar al hun 
hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun 
intense vriendschap wordt abrupt verstoord 
wanneer een ondenkbare gebeurtenis hen uit 
elkaar drijft. Leo probeert te begrijpen wat er 
gebeurd is en zoekt vol vragen toenadering tot 
Sophie, Remi’s moeder. 

Een delicate, warme en ontroerende film over 
vriendschap en verantwoordelijkheid, met 
een sterke beeldtaal en ijzersterke cast. Na Girl 
wordt Close voor Lukas Dhont ongetwijfeld 
opnieuw een prijzenbeest: in Cannes kreeg 
de film alvast de Grand Prix en op Sydney Film 
Festival de Prijs voor Beste Film. 

2022, duur: 1:45,  België, regie: Lukas 
Dhont, met: Emilie Dequenne, Kevin Janssens, 
Léa Drucker, e.a. dialogen: Frans

Vertoning:  6/11 (12u), 14/11 met inleiding 
door Cinema ZED Hasselt coördinator Lore 
Praet. (20u), 27/11 (16u30)

Close met filmontbijt
BESTOOKT is een tweedaags festival voor en door jongeren op verschillende locaties 
in Hasselt, op poten gezet door De Stokers (het jongerencollectief van CCHA). Om 
de tweede dag van het festival goed te starten organiseren ze samen met Cinema ZED 
een moviebrunch. Schuif jij aan? Er zijn 30 plaatsjes ter beschikking, dus snel zijn is de 
boodschap.

Vertoning:  6/11 (11u) 

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Boiling Point

BARDO, False 
Chronicle of a 
Handful of Truths Zillion Bones and All

Topchef Andy werkt in een van de populairste 
restaurants van Londen. Hij is wel wat drukte 
gewend, maar toch is deze avond anders. Hij 
moet zijn team in de keuken aanvoeren, maar 
heeft ook professioneel als privé een heleboel 
uitdagingen, die alles dreigen te verwoesten 
waar hij voor heeft gewerkt.

In één doorlopend shot sleept deze wervelende 
film je van begin tot eind mee in een hectische 
wereld. Acteur Stephen Graham is briljant als de 
chef-kok die op het randje van de afgrond staat en 
neemt je moeiteloos mee op zijn zwartkomische, 
zenuwslopende trip. 

2022, duur: 1:23, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Philip Barantini, met: 
Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Alice Feetham, 
e.a. dialogen: Engels 

Vertoning:  21/11 
met inleiding door Karel 
Deburchgrave. (20u)

Silverio is een bekende Mexicaanse journalist en 
documentairemaker die in LA woont. Nadat hij 
een prestigieuze internationale prijs gewonnen 
heeft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn 
geboorteland, niet wetende dat deze simpele 
reis hem tot een existentiële grens zal drijven.

Oscarwinnaar Alejandro Iñárritu (Birdman, The 
Revenant) keert met Bardo voor het eerst sinds 
de internationale sensatie Amores Perros uit 
2000 terug naar zijn geboorteland Mexico. Een 
epische, visueel verbluffende en meeslepende 
film over wat het betekent om mens te zijn in deze 
merkwaardige tijd. 

2022, duur: 2:54,Mexico, regie: Alejandro 
G. Iñárritu, met: Daniel 
Giménez Cacho, 
Griselda Siciliani, 
Ximena Lamadrid, e.a. 
dialogen: Spaans

Vertoning: 20/11 
(16u30)

1997. Nadat de computerzaak van Frank 
Verstraeten failliet gaat, gooit hij het over een heel 
andere boeg: hij bouwt megadiscotheek Zillion 
uit tot de place to be voor uitgaand Vlaanderen. 
Zijn partner in crime en pornokoning Dennis Black 
Magic zorgt voor de pikante acts. Frank wordt 
even beroemd en berucht als zijn discotheek, maar  
trapt daarbij al te vaak op de verkeerde tenen. 

Na heel wat uitstel door corona, kon regisseur 
Robin Pront ( D’Ardennen) eindelijk zijn droom 
waarmaken: de verfilming van de opkomst en 
val van België’s meest beruchte danstempel. 
Hij wist een Vlaamse sterrencast te strikken met 
Matteo Simoni in de rol van Dennis Black Magic.

2022, duur: 2:18, 
België, regie: Robin 
Pront, met: Jonas 
Vermeulen, Matteo 
Simoni, e.a. dialogen: 
Nederlands 

Vertoning:  22/11 (20u)

VS, jaren 80. Maren leeft aan de rand van 
de samenleving. Ze worstelt met vreemde, 
bloeddorstige verlangens en gaat op zoek 
naar haar vader, in de hoop dat hij haar kan 
vertellen waar die vandaan komen. Onderweg 
vindt ze een zielsverwant in de jonge zwerver 
Lee, samen gaan ze op een intense roadtrip. 

In 2017 liet Luca Guadagnino met Call Me by Your 
Name het grote publiek kennismaken met Timothée 
Chalamet. Ook in hun tweede samenwerking is de 
prille liefde een rode draad, maar dit keer wel in 
combinatie met een gruwelijk horrorverhaal. Een 
bijzonder geslaagde provocerende mix van genres 
die je niet onberoerd laat. 

2022, duur: 2:10, 
VS, regie: Luca 
Guadagnino, met: 
Timothée Chalamet, 
Mark Rylance, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/11 (20u)

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

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

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

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

= met in- of uitleiding

Zondag 6 november
11u Filmontbijt
12u Close
16u30 Onze Natuur, De Film

Maandag 7 november 
20u  Competencia oficial 

Dinsdag 8 november
20u Las bestias 

Donderdag 10 november
20u El buen patrón 

Zondag 13 november
16u30 Dreaming Walls 

Maandag 14 november
20u Close  

Dinsdag 15 november
20u Tussen ons   

Zondag 20 november
16u30  BARDO, 
 False Chronicle of a Handful of Truths   

Maandag 21 november
20u Boiling Point   

Dinsdag 22 november
20u Zillion

Zondag 27 november
14u30 Yuku en de Bloem van de Himalaya
16u30 Close  

Maandag 28 november
20u Bones and All  

Dinsdag 29 november
20u00 Moonage Daydream   
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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 hun idyllische plannen 
worden al snel doorprikt door het contact met hun naaste buren, die niets 
moeten hebben van de ‘fransozen’. De spanning blijft alsmaar oplopen.

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

Vertoning: 8/11 (20u)

Competencia oficial

Cine en Español

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: zijn familiebedrijf maakt 
kans op een lokale prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar zijn perfecte 
plaatje wordt bedreigd door een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter, en een verliefde stagiaire. De manipulatieve 
‘goede baas’ zet alles op alles om de orde te handhaven en de prijs binnen 
te halen. Met alle explosieve gevolgen van dien.

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, e.a. dialogen: Spaans

Vertoning: 10/11 (20u)

In een poging zijn stempel op de geschiedenis te drukken, begint een rijke 
zakenman aan een ambitieus project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de 
besten in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en de 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. Regisseur Lola bedenkt 
steeds excentriekere opdrachten om hun acteerprestaties tot het uiterste te drijven.

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

Vertoning: 7/11 (20u)

El buen patrón

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt samen met het PCVO Moderne 
Talen een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanstalige filmwereld. Welkom tijdens onze Spaanse Filmweek!

RELEASE 17-8
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ENTERTAINING’
TIME OUT

www.septemberfi lm.be    /septemberfi lmbe 3at

In het kader van de groepstentoon-
stelling ‘Fitting In’ in Z33. Kunstenaars 
en ontwerpers benaderen identiteit 
als gelaagd of vloeibaar en tasten de 
grenzen af tussen mode, beeldende 
kunst, design en de wereld. Curator 
Marnix Rummens geeft vooraf een 
inleiding over Bowie én er volgt 
een nagesprek in de foyer over 
de link met de expo. 

Moonage 
Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje 
te vatten, een kameleon vol alter ego’s, 
een van de meest wereldberoemde 
rocksterren aller tijden, een queer 
icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit 
vertoonde beelden en legendarische 
concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis 
toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker 
Brett Morgen kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en 
toegang tot een indrukwekkend privé-
archief. Het resultaat is niet zomaar 
een meeslepende documentaire over 
een iconisch figuur, maar een genre-
overschrijdende filmische ervaring die je 
overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 met 
inleiding door 
Marnix Rummens. 
(20u)
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn 
zoon, die twee jaar clean is, alleen verhuist naar 
de grote stad. Een dochter vertelt hoe bang ze 
was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer 
drinkt, beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn 
dochters zal moeten terugverdienen. Na de 
zoveelste overdosis medicatie confronteert 
een zoon zijn moeder: als ze nog een relatie 
wil met haar kinderen, moet het stoppen. 

De regisseurs werkten voor deze intieme 
documentaire nauw samen met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en 
Te Gek!?. Drie openhartige verhalen over wat 
een jarenlange verslaving doet met de relaties 
binnen een gezin.

2021, duur: 1:01, België, 
regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander 
Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 
15/11 met nagesprek 
door Similes (20u)

Het legendarische Chelsea Hotel is al meer 
dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Iconen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe en de 
sterren van Andy Warhols Factory vonden 
er een thuis. Vandaag wordt het gebouw 
gerenoveerd tot luxehotel. Een vijf tigtal 
bewoners leeft en werkt nog steeds tussen 
voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische blik op een 
mythische plek, net op tijd voordat die definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische 
machinerie. Een wondermooi portret van de 
laatste bewoners die, net als het hotel, voor een 
waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:30, 
België,  regie: Amélie 
van Elmbt, Maya 
Duverdier, dialogen: 
Engels

Vertoning: 
13/11 (16u30)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, 
regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, 
Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 
6/11 (16u30)

Muisje Yuku is de oudste van een groot 
muizengezin. Haar taak is om de voedselvoorraad 
te bewaken, maar ze luistert veel liever naar de 
wonderlijke verhalen van haar oma. Wanneer 
het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku 
op een muzikale zoektocht naar de eeuwig 
lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan 
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar 
lied in deze levendige zoektocht vol aanstekelijke 
muziek. Een avontuurlijke animatiefilm met 
de stemmen van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie: Rémi 
Durin en Arnaud 
Demuynck, met: 
Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning:  
27/11 (14u30)

Tussen ons Dreaming Walls
Onze Natuur, 
De Film

Yuku en de bloem 
van de Himalaya

D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Vanaf 5 jaar



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 hun idyllische plannen 
worden al snel doorprikt door het contact met hun naaste buren, die niets 
moeten hebben van de ‘fransozen’. De spanning blijft alsmaar oplopen.

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

Vertoning: 8/11 (20u)

Competencia oficial

Cine en Español

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: zijn familiebedrijf maakt 
kans op een lokale prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar zijn perfecte 
plaatje wordt bedreigd door een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter, en een verliefde stagiaire. De manipulatieve 
‘goede baas’ zet alles op alles om de orde te handhaven en de prijs binnen 
te halen. Met alle explosieve gevolgen van dien.

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, e.a. dialogen: Spaans

Vertoning: 10/11 (20u)

In een poging zijn stempel op de geschiedenis te drukken, begint een rijke 
zakenman aan een ambitieus project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de 
besten in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en de 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. Regisseur Lola bedenkt 
steeds excentriekere opdrachten om hun acteerprestaties tot het uiterste te drijven.

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

Vertoning: 7/11 (20u)

El buen patrón

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt samen met het PCVO Moderne 
Talen een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanstalige filmwereld. Welkom tijdens onze Spaanse Filmweek!
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In het kader van de groepstentoon-
stelling ‘Fitting In’ in Z33. Kunstenaars 
en ontwerpers benaderen identiteit 
als gelaagd of vloeibaar en tasten de 
grenzen af tussen mode, beeldende 
kunst, design en de wereld. Curator 
Marnix Rummens geeft vooraf een 
inleiding over Bowie én er volgt 
een nagesprek in de foyer over 
de link met de expo. 

Moonage 
Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje 
te vatten, een kameleon vol alter ego’s, 
een van de meest wereldberoemde 
rocksterren aller tijden, een queer 
icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit 
vertoonde beelden en legendarische 
concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis 
toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker 
Brett Morgen kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en 
toegang tot een indrukwekkend privé-
archief. Het resultaat is niet zomaar 
een meeslepende documentaire over 
een iconisch figuur, maar een genre-
overschrijdende filmische ervaring die je 
overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 met 
inleiding door 
Marnix Rummens. 
(20u)

2 0 2 2N O V E M B E R
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn 
zoon, die twee jaar clean is, alleen verhuist naar 
de grote stad. Een dochter vertelt hoe bang ze 
was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer 
drinkt, beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn 
dochters zal moeten terugverdienen. Na de 
zoveelste overdosis medicatie confronteert 
een zoon zijn moeder: als ze nog een relatie 
wil met haar kinderen, moet het stoppen. 

De regisseurs werkten voor deze intieme 
documentaire nauw samen met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en 
Te Gek!?. Drie openhartige verhalen over wat 
een jarenlange verslaving doet met de relaties 
binnen een gezin.

2021, duur: 1:01, België, 
regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander 
Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 
15/11 met nagesprek 
door Similes (20u)

Het legendarische Chelsea Hotel is al meer 
dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Iconen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe en de 
sterren van Andy Warhols Factory vonden 
er een thuis. Vandaag wordt het gebouw 
gerenoveerd tot luxehotel. Een vijf tigtal 
bewoners leeft en werkt nog steeds tussen 
voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische blik op een 
mythische plek, net op tijd voordat die definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische 
machinerie. Een wondermooi portret van de 
laatste bewoners die, net als het hotel, voor een 
waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:30, 
België,  regie: Amélie 
van Elmbt, Maya 
Duverdier, dialogen: 
Engels

Vertoning: 
13/11 (16u30)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, 
regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, 
Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 
6/11 (16u30)

Muisje Yuku is de oudste van een groot 
muizengezin. Haar taak is om de voedselvoorraad 
te bewaken, maar ze luistert veel liever naar de 
wonderlijke verhalen van haar oma. Wanneer 
het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku 
op een muzikale zoektocht naar de eeuwig 
lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan 
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar 
lied in deze levendige zoektocht vol aanstekelijke 
muziek. Een avontuurlijke animatiefilm met 
de stemmen van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie: Rémi 
Durin en Arnaud 
Demuynck, met: 
Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning:  
27/11 (14u30)

Tussen ons Dreaming Walls
Onze Natuur, 
De Film

Yuku en de bloem 
van de Himalaya

D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Vanaf 5 jaar



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 hun idyllische plannen 
worden al snel doorprikt door het contact met hun naaste buren, die niets 
moeten hebben van de ‘fransozen’. De spanning blijft alsmaar oplopen.

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

Vertoning: 8/11 (20u)

Competencia oficial

Cine en Español

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: zijn familiebedrijf maakt 
kans op een lokale prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar zijn perfecte 
plaatje wordt bedreigd door een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter, en een verliefde stagiaire. De manipulatieve 
‘goede baas’ zet alles op alles om de orde te handhaven en de prijs binnen 
te halen. Met alle explosieve gevolgen van dien.

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, e.a. dialogen: Spaans

Vertoning: 10/11 (20u)

In een poging zijn stempel op de geschiedenis te drukken, begint een rijke 
zakenman aan een ambitieus project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de 
besten in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en de 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. Regisseur Lola bedenkt 
steeds excentriekere opdrachten om hun acteerprestaties tot het uiterste te drijven.

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

Vertoning: 7/11 (20u)

El buen patrón

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt samen met het PCVO Moderne 
Talen een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanstalige filmwereld. Welkom tijdens onze Spaanse Filmweek!
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In het kader van de groepstentoon-
stelling ‘Fitting In’ in Z33. Kunstenaars 
en ontwerpers benaderen identiteit 
als gelaagd of vloeibaar en tasten de 
grenzen af tussen mode, beeldende 
kunst, design en de wereld. Curator 
Marnix Rummens geeft vooraf een 
inleiding over Bowie én er volgt 
een nagesprek in de foyer over 
de link met de expo. 

Moonage 
Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje 
te vatten, een kameleon vol alter ego’s, 
een van de meest wereldberoemde 
rocksterren aller tijden, een queer 
icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit 
vertoonde beelden en legendarische 
concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis 
toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker 
Brett Morgen kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en 
toegang tot een indrukwekkend privé-
archief. Het resultaat is niet zomaar 
een meeslepende documentaire over 
een iconisch figuur, maar een genre-
overschrijdende filmische ervaring die je 
overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 met 
inleiding door 
Marnix Rummens. 
(20u)
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn 
zoon, die twee jaar clean is, alleen verhuist naar 
de grote stad. Een dochter vertelt hoe bang ze 
was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer 
drinkt, beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn 
dochters zal moeten terugverdienen. Na de 
zoveelste overdosis medicatie confronteert 
een zoon zijn moeder: als ze nog een relatie 
wil met haar kinderen, moet het stoppen. 

De regisseurs werkten voor deze intieme 
documentaire nauw samen met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en 
Te Gek!?. Drie openhartige verhalen over wat 
een jarenlange verslaving doet met de relaties 
binnen een gezin.

2021, duur: 1:01, België, 
regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander 
Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 
15/11 met nagesprek 
door Similes (20u)

Het legendarische Chelsea Hotel is al meer 
dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Iconen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe en de 
sterren van Andy Warhols Factory vonden 
er een thuis. Vandaag wordt het gebouw 
gerenoveerd tot luxehotel. Een vijf tigtal 
bewoners leeft en werkt nog steeds tussen 
voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische blik op een 
mythische plek, net op tijd voordat die definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische 
machinerie. Een wondermooi portret van de 
laatste bewoners die, net als het hotel, voor een 
waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:30, 
België,  regie: Amélie 
van Elmbt, Maya 
Duverdier, dialogen: 
Engels

Vertoning: 
13/11 (16u30)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, 
regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, 
Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 
6/11 (16u30)

Muisje Yuku is de oudste van een groot 
muizengezin. Haar taak is om de voedselvoorraad 
te bewaken, maar ze luistert veel liever naar de 
wonderlijke verhalen van haar oma. Wanneer 
het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku 
op een muzikale zoektocht naar de eeuwig 
lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan 
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar 
lied in deze levendige zoektocht vol aanstekelijke 
muziek. Een avontuurlijke animatiefilm met 
de stemmen van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie: Rémi 
Durin en Arnaud 
Demuynck, met: 
Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning:  
27/11 (14u30)

Tussen ons Dreaming Walls
Onze Natuur, 
De Film

Yuku en de bloem 
van de Himalaya
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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 hun idyllische plannen 
worden al snel doorprikt door het contact met hun naaste buren, die niets 
moeten hebben van de ‘fransozen’. De spanning blijft alsmaar oplopen.

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

Vertoning: 8/11 (20u)

Competencia oficial

Cine en Español

Fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: zijn familiebedrijf maakt 
kans op een lokale prijs. Alles moet dus gesmeerd lopen. Maar zijn perfecte 
plaatje wordt bedreigd door een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter, en een verliefde stagiaire. De manipulatieve 
‘goede baas’ zet alles op alles om de orde te handhaven en de prijs binnen 
te halen. Met alle explosieve gevolgen van dien.

2022, duur: 2:00, Spanje, regie: Fernando León de Aranoa, met: Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, e.a. dialogen: Spaans

Vertoning: 10/11 (20u)

In een poging zijn stempel op de geschiedenis te drukken, begint een rijke 
zakenman aan een ambitieus project: hij wil een film maken. Hiervoor huurt hij de 
besten in: de gerenommeerde filmmaker Lola Cuevas en de 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. Regisseur Lola bedenkt 
steeds excentriekere opdrachten om hun acteerprestaties tot het uiterste te drijven.

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

Vertoning: 7/11 (20u)

El buen patrón

Cinema ZED draagt de Spaanstalige cinema een warm hart toe en biedt samen met het PCVO Moderne 
Talen een mooie inkijk in wat er leeft in de Spaanstalige filmwereld. Welkom tijdens onze Spaanse Filmweek!
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In het kader van de groepstentoon-
stelling ‘Fitting In’ in Z33. Kunstenaars 
en ontwerpers benaderen identiteit 
als gelaagd of vloeibaar en tasten de 
grenzen af tussen mode, beeldende 
kunst, design en de wereld. Curator 
Marnix Rummens geeft vooraf een 
inleiding over Bowie én er volgt 
een nagesprek in de foyer over 
de link met de expo. 

Moonage 
Daydream
David Bowie is niet zomaar in een hokje 
te vatten, een kameleon vol alter ego’s, 
een van de meest wereldberoemde 
rocksterren aller tijden, een queer 
icoon, enzovoorts. Klim aan boord voor 
een audiovisuele ruimtereis vol nooit 
vertoonde beelden en legendarische 
concertopnames, die de immense, 
soms raadselachtige culturele erfenis 
toont die Bowie ons naliet. 

Oscargenomineerd documentairemaker 
Brett Morgen kreeg de volledige steun 
van David Bowie’s nabestaanden en 
toegang tot een indrukwekkend privé-
archief. Het resultaat is niet zomaar 
een meeslepende documentaire over 
een iconisch figuur, maar een genre-
overschrijdende filmische ervaring die je 
overdondert en inspireert.

2022, duur: 2:20, Verenigde 
Staten, regie: Brett Morgen, 
dialogen: Engels

Vertoning: 
29/11 met 
inleiding door 
Marnix Rummens. 
(20u)
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

Een vader kijkt met een bang hart toe hoe zijn 
zoon, die twee jaar clean is, alleen verhuist naar 
de grote stad. Een dochter vertelt hoe bang ze 
was voor haar dronken vader. Nu hij niet meer 
drinkt, beseft hij dat hij het vertrouwen van zijn 
dochters zal moeten terugverdienen. Na de 
zoveelste overdosis medicatie confronteert 
een zoon zijn moeder: als ze nog een relatie 
wil met haar kinderen, moet het stoppen. 

De regisseurs werkten voor deze intieme 
documentaire nauw samen met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en 
Te Gek!?. Drie openhartige verhalen over wat 
een jarenlange verslaving doet met de relaties 
binnen een gezin.

2021, duur: 1:01, België, 
regie: Vincent Everaerts, 
Sam Geyskens, Lander 
Haverals, dialogen: 
Nederlands 

Vertoning: 
15/11 met nagesprek 
door Similes (20u)

Het legendarische Chelsea Hotel is al meer 
dan een eeuw een toevluchtsoord voor 
creatievelingen. Iconen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe en de 
sterren van Andy Warhols Factory vonden 
er een thuis. Vandaag wordt het gebouw 
gerenoveerd tot luxehotel. Een vijf tigtal 
bewoners leeft en werkt nog steeds tussen 
voortdurende verbouwingswerken. 

Een sfeervolle en heerlijk nostalgische blik op een 
mythische plek, net op tijd voordat die definitief 
opgeslokt zal worden door de kapitalistische 
machinerie. Een wondermooi portret van de 
laatste bewoners die, net als het hotel, voor een 
waar keerpunt in hun leven staan.

2022, duur: 1:30, 
België,  regie: Amélie 
van Elmbt, Maya 
Duverdier, dialogen: 
Engels

Vertoning: 
13/11 (16u30)

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld 
te reizen om verwonderd te geraken door de 
wondermooie natuur. Prachtige beelden van 
bekende en minder bekende dieren in onze 
streken, van het Zwin tot diep in de Ardennen, 
doen je met een totaal nieuwe blik kijken naar 
onze eigen natuur. 

Een spannende, vertederende familiefilm en een 
hoopvol verslag van de versnipperde natuur in 
België die onder druk staat, maar toch weet te 
overleven. Een verhaal van de overwinnaars, de 
opportunisten, de uitvreters, de vechters en de 
slimmeriken. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien niet 
meer tegenkomen...

2022, duur: 1:30, 
regie: Pim Niesten,  
Dick Harrewijn, 
Maria Lise Van Lente, 
dialogen: Nederlands

Vertoning: 
6/11 (16u30)

Muisje Yuku is de oudste van een groot 
muizengezin. Haar taak is om de voedselvoorraad 
te bewaken, maar ze luistert veel liever naar de 
wonderlijke verhalen van haar oma. Wanneer 
het einde van oma’s leven nadert, vertrekt Yuku 
op een muzikale zoektocht naar de eeuwig 
lichtgevende Himalayabloem, zodat oma die kan 
meenemen op haar ‘laatste reis’.

Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar 
lied in deze levendige zoektocht vol aanstekelijke 
muziek. Een avontuurlijke animatiefilm met 
de stemmen van o.a. Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, Tine Embrechts, en Ben Segers.

2022, duur: 1:05, Frankrijk, regie: Rémi 
Durin en Arnaud 
Demuynck, met: 
Bent Van Looy, Gloria 
Monserez, e.a. 
dialogen: Nederlands

Vertoning:  
27/11 (14u30)

Tussen ons Dreaming Walls
Onze Natuur, 
De Film

Yuku en de bloem 
van de Himalaya

D O C U M E N TA I R E J E U G D F I L M

Vanaf 5 jaar



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

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

Cinema ZED dat is cinema van de 
bovenste plank, drie dagen per 
week in het centrum van Hasselt. 
Op zondag, maandag en dinsdag 
kan je steeds bij ons terecht 
voor filmvoorstellingen in De 
Nieuwe Zaal. Op het menu: een 
breed aanbod van recente films, 
documentaires, wereldcinema en 
jeugdfilms. Geregeld worden films 
gekaderd door middel van een 
inleiding, nagesprek of event. 

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

Close 
De dertienjarige Leo en Remi zijn twee 
handen op één buik. Ze kennen elkaar al hun 
hele leven en zijn beste vrienden. Maar hun 
intense vriendschap wordt abrupt verstoord 
wanneer een ondenkbare gebeurtenis hen uit 
elkaar drijft. Leo probeert te begrijpen wat er 
gebeurd is en zoekt vol vragen toenadering tot 
Sophie, Remi’s moeder. 

Een delicate, warme en ontroerende film over 
vriendschap en verantwoordelijkheid, met 
een sterke beeldtaal en ijzersterke cast. Na Girl 
wordt Close voor Lukas Dhont ongetwijfeld 
opnieuw een prijzenbeest: in Cannes kreeg 
de film alvast de Grand Prix en op Sydney Film 
Festival de Prijs voor Beste Film. 

2022, duur: 1:45,  België, regie: Lukas 
Dhont, met: Emilie Dequenne, Kevin Janssens, 
Léa Drucker, e.a. dialogen: Frans

Vertoning:  6/11 (12u), 14/11 met inleiding 
door Cinema ZED Hasselt coördinator Lore 
Praet. (20u), 27/11 (16u30)

Close met filmontbijt
BESTOOKT is een tweedaags festival voor en door jongeren op verschillende locaties 
in Hasselt, op poten gezet door De Stokers (het jongerencollectief van CCHA). Om 
de tweede dag van het festival goed te starten organiseren ze samen met Cinema ZED 
een moviebrunch. Schuif jij aan? Er zijn 30 plaatsjes ter beschikking, dus snel zijn is de 
boodschap.

Vertoning:  6/11 (11u) 

Alle films zijn Nederlands ondertiteld, 
tenzij anders aangegeven.

Boiling Point

BARDO, False 
Chronicle of a 
Handful of Truths Zillion Bones and All

Topchef Andy werkt in een van de populairste 
restaurants van Londen. Hij is wel wat drukte 
gewend, maar toch is deze avond anders. Hij 
moet zijn team in de keuken aanvoeren, maar 
heeft ook professioneel als privé een heleboel 
uitdagingen, die alles dreigen te verwoesten 
waar hij voor heeft gewerkt.

In één doorlopend shot sleept deze wervelende 
film je van begin tot eind mee in een hectische 
wereld. Acteur Stephen Graham is briljant als de 
chef-kok die op het randje van de afgrond staat en 
neemt je moeiteloos mee op zijn zwartkomische, 
zenuwslopende trip. 

2022, duur: 1:23, Verenigd Koninkrijk, regie: 
Philip Barantini, met: 
Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Alice Feetham, 
e.a. dialogen: Engels 

Vertoning:  21/11 
met inleiding door Karel 
Deburchgrave. (20u)

Silverio is een bekende Mexicaanse journalist en 
documentairemaker die in LA woont. Nadat hij 
een prestigieuze internationale prijs gewonnen 
heeft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn 
geboorteland, niet wetende dat deze simpele 
reis hem tot een existentiële grens zal drijven.

Oscarwinnaar Alejandro Iñárritu (Birdman, The 
Revenant) keert met Bardo voor het eerst sinds 
de internationale sensatie Amores Perros uit 
2000 terug naar zijn geboorteland Mexico. Een 
epische, visueel verbluffende en meeslepende 
film over wat het betekent om mens te zijn in deze 
merkwaardige tijd. 

2022, duur: 2:54,Mexico, regie: Alejandro 
G. Iñárritu, met: Daniel 
Giménez Cacho, 
Griselda Siciliani, 
Ximena Lamadrid, e.a. 
dialogen: Spaans

Vertoning: 20/11 
(16u30)

1997. Nadat de computerzaak van Frank 
Verstraeten failliet gaat, gooit hij het over een heel 
andere boeg: hij bouwt megadiscotheek Zillion 
uit tot de place to be voor uitgaand Vlaanderen. 
Zijn partner in crime en pornokoning Dennis Black 
Magic zorgt voor de pikante acts. Frank wordt 
even beroemd en berucht als zijn discotheek, maar  
trapt daarbij al te vaak op de verkeerde tenen. 

Na heel wat uitstel door corona, kon regisseur 
Robin Pront ( D’Ardennen) eindelijk zijn droom 
waarmaken: de verfilming van de opkomst en 
val van België’s meest beruchte danstempel. 
Hij wist een Vlaamse sterrencast te strikken met 
Matteo Simoni in de rol van Dennis Black Magic.

2022, duur: 2:18, 
België, regie: Robin 
Pront, met: Jonas 
Vermeulen, Matteo 
Simoni, e.a. dialogen: 
Nederlands 

Vertoning:  22/11 (20u)

VS, jaren 80. Maren leeft aan de rand van 
de samenleving. Ze worstelt met vreemde, 
bloeddorstige verlangens en gaat op zoek 
naar haar vader, in de hoop dat hij haar kan 
vertellen waar die vandaan komen. Onderweg 
vindt ze een zielsverwant in de jonge zwerver 
Lee, samen gaan ze op een intense roadtrip. 

In 2017 liet Luca Guadagnino met Call Me by Your 
Name het grote publiek kennismaken met Timothée 
Chalamet. Ook in hun tweede samenwerking is de 
prille liefde een rode draad, maar dit keer wel in 
combinatie met een gruwelijk horrorverhaal. Een 
bijzonder geslaagde provocerende mix van genres 
die je niet onberoerd laat. 

2022, duur: 2:10, 
VS, regie: Luca 
Guadagnino, met: 
Timothée Chalamet, 
Mark Rylance, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/11 (20u)

Locatie

Tarieven
Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms: € 8

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

ZED Kaart | Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 8
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

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

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

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

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

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema

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

= met in- of uitleiding

Zondag 6 november
11u Filmontbijt
12u Close
16u30 Onze Natuur, De Film

Maandag 7 november 
20u  Competencia oficial 

Dinsdag 8 november
20u Las bestias 

Donderdag 10 november
20u El buen patrón 

Zondag 13 november
16u30 Dreaming Walls 

Maandag 14 november
20u Close  

Dinsdag 15 november
20u Tussen ons   

Zondag 20 november
16u30  BARDO, 
 False Chronicle of a Handful of Truths   

Maandag 21 november
20u Boiling Point   

Dinsdag 22 november
20u Zillion

Zondag 27 november
14u30 Yuku en de Bloem van de Himalaya
16u30 Close  

Maandag 28 november
20u Bones and All  

Dinsdag 29 november
20u00 Moonage Daydream   

14/11

1+1 GRATIS


