
 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!
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www.cherrypickersfilm.nl facebook.com/cherrypickersfilm www.cherrypickersfilm.be @cherrypickersbelgium

Curiosa Films present

Juliette
Binoche

Vincent
Lindon

GRÉGOIRE COLIN with BULLE OGIER  ISSA PERICA  ALICE HOURI  MATI DIOP  BRUNO PODALYDES  LOLA CRETON  RICHARD COURCET

on the novel by   Christine ANGOT ‘UN TOURNANT DE LA VIE’based éditions
Flammarion SCÉNARIO CHRISTINE ANGOT En CLAIRE DENIS

image ÉRIC GAUTIER  décors  ARNAUD DE MOLÉRON  costumes JUDY SHREWSBURY  premier assistant réalisateur JOSEPH RAPP  régisseur général IGNAZIO UMBERTO GIOVACCHINI  son JEAN-PAUL MUGEL  OLIVIER WALCZAK  ROMAIN OZANNE  mixage NATHALIE VIDAL  montage EMMANUELLE PENCALET  SANDIE BOMPAR  GUY LECORNE   
musique originale TINDERSTICKS  casting MICHAËL LAGUENS  directeur de production CHRISTOPHE DESENCLOS  directrice de postproduction SUSANA ANTUNES  productrice éxécutive CHRISTINE DE JEKEL  production associée ÉMILIEN BIGNON  produit par OLIVIER DELBOSC  une production CURIOSA FILMS  avec la participation de CANAL+  CINÉ+   
en association avec CINÉMAGE 15  COFINOVA 17  distribution AD VITAM  ventes internationales WILD BUNCH INTERNATIONAL et ANTON

Claire Denis

Iran, 2001. Een journaliste waagt zich in de 
meest beruchte buitenwijken van de heilige 
stad Mashhad om er een reeks moorden op 
vrouwelijke sekswerkers te onderzoeken. De 
moorden lijken het werk te zijn van één man, 
die de stad van zijn zonden wil zuiveren door ’s 
nachts de gevallen vrouwen aan te vallen.

Een aangrijpende misdaadthriller die boeit 
van begin tot eind, zijn klauwen in je vastzet en 
weigert los te laten. De film ging in première op 
het Filmfestival van Cannes waar actrice Zahra 
Amir Ebrahimi de Prijs voor Beste Actrice in de 
wacht wist te slepen.

2022, duur: 1,58, Denemarken,Duitsland, 
Frankrijk, Zweden,  
regie: Ali Abbasi, 
dialogen: Perzisch

Vertoning:  31/10 (20u)

Sarah en Jean vormen een goed koppel, ze 
voelen zich nog altijd tot elkaar aangetrokken 
en zijn al vele jaren gelukkig. Dan loopt Sarah 
haar vroegere minnaar François tegen het lijf, 
die hen destijds aan elkaar heeft voorgesteld 
en die ze moeiteloos voor Jean heeft verlaten...

Claire Denis won in Berlijn de Zilveren Beer voor 
deze samenwerking met Juliette Binoche. Laat 
het aan Denis en haar topacteurs om de komst 
van een oude bekende om te vormen tot een 
intelligente, spannende en sensuele film over de 
verscheurende kracht van een oude liefde.

2022, duur: 1:54, Frankrijk, regie: Claire 
Denis, met: Juliette Binoche, Vincent Lindon, 
Grégoire Colin, e.a. 
dialogen: Frans 

Vertoning: 
30/10 (16u30)

Kamal wordt het huis uitgezet omdat hij op 
het slechte pad is geraakt en zijn moeder zijn 
broertje Nassim wil beschermen. In Syrië kan hij 
zijn leven beteren door er oorlogsslachtoffers 
te helpen, maar Kamal wordt er onder dwang 
gerekruteerd door IS. Tegelijk is Nassim een 
gemakkelijke prooi voor radicale rekruteerders. 

Tussen alle Holly wood-projec ten door 
wilden Adil El Arbi en Bilall Fallah absoluut 
dit persoonlijke project maken. Een film over 
Syriëstrijders is geen evidentie, maar het duo is 
erin geslaagd om een oprecht verhaal te vertellen 
rond identiteit, zingeving en radicalisering. 

2022, duur: 2:14,  België, regie: Adil El Arbi, 
Bilall Fallah, met: Amir El 
Arbi, Aboubakr Bensaihi, 
e.a. dialogen: 
Arabisch, Engels, Frans

Vertoning: 17/10 (20u)

1945. Nadine Hwang is één van de overleven-
den die van het concentratiekamp Ravens-
brück naar Zweden werd overgebracht. Een 
jaar eerder ontmoette ze in het kamp Nelly, de 
liefde van haar leven. De twee besluiten hun 
leven met elkaar te delen, al houden ze hun 
relatie geheim voor familie en vrienden. 

In 2007 stootte regisseur Magnus Gertten 
op het onwaarschijnlijke verhaal. Samen 
met de kleindochter van Nelly duikt hij in de 
persoonlijke archieven van haar grootmoeder 
om deze persoonlijke geschiedenis tot leven te 
brengen. Een ontroerend liefdesverhaal dat je 
nooit meer zal vergeten.

2022, duur: 1:32,  
België, Noorwegen, 
Zweden, regie: 
Magnus Gertten 
dialogen: Engels, 
Frans, Spaans, Zweeds

Vertoning:  
16/10 (16u30)

Twee jaar geleden reisde Felix’ vader naar het 
Donker Schaduweiland op zoek naar een schat, 
maar hij kwam nooit meer terug. Felix besluit 
naar hem op zoek te gaan. Hij krijgt hulp van de 
humeurige visser Old Tom; zijn blaffende kat 
Boeffie en Toms eenbenige papegaai Squawk 
bij  deze tocht over de woeste wateren. 

Een charmante avonturenf ilm met vrolijk 
animaties en een oog voor detail voor 
de planten- en dierenwereld. Felix is een 
innemende jonge held waarmee kinderen zich 
moeiteloos kunnen identificeren. 

2021, duur: 1:25, Canada, regie: Nicola 
Lemay,  dialogen: 

Vertoning:  
30/10 (14u30)

Rebel 
Avec amour 
et acharnement Holy Spider Nelly & Nadine

Felix op zoek naar 
de schat van M

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

Vanaf 6 jaar

Heimaland

Speak No Evil

In de schaduw van de IJslandse vulkaan Katla ligt het dorpje Vík í Myrdal. De vulkaan 
sluimert al decennia, maar toont de laatste jaren steeds meer tekenen van activiteit. 
Iets wat sommige inwoners erg nerveus maakt, anderen zien er net een troef in 
voor het toerisme dat een steeds grotere bron van inkomsten is voor het dorp. Een 
intrigerende documentaire die met een vleugje droge Scandinavische humor 
een blik werpt op een gemeenschap die vervreemdt van haar eigen omgeving.

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

Vertoning:  25/10 (20u)

Tijdens een vakantie in Toscane leren een Deens en Nederlands gezin elkaar 
kennen. Het klikt zo goed, dat ze besluiten om elkaar na de reis nog eens op te 
zoeken. Maar dan blijkt dat de Nederlanders zich heel anders voordeden op 
vakantie dan ze in hun eigen omgeving werkelijk zijn. Het Deense gezin bevindt 
zich in een steeds benardere situatie in het huis van mensen waar ze zich volledig 
in hebben vergist. 

2022, duur: 1:37, Denemarken, Nederland, regie: Christian Tafdrup, met: 
Fedja van Huêt, Karina Smulders, e.a. dialogen: Deens, Engels, Nederlands

Vertoning: 24/10 met inleiding door Cinema ZED Hasselt coördinator Lore Praet. (20u)

Influencers Carl en Yaya worden uitgenodigd voor een reisje op een luxe cruise. 
Hun medereizigers zijn stuk voor stuk multimiljonairs en rijke Russische oligarchen. 
De kapitein die aan het hoofd staat, blijkt een stevige drinker en overtuigd Marxist. 
Wanneer er storm opsteekt, wordt de hiërarchie helemaal op zijn kop gezet. 

2022, duur: 2:27, Zweden, regie: Ruben Östlund, met: Woody 
Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean, e.a. dialogen: Engels 

Vertoning: 23/10 (14u30)

Nordic Night(s)
Het meerdaagse kunstenfestival Nordic Night(s) is een boeiende mix van dans, theater, literatuur, pop en 
rock, klassieke muziek, films en veel meer. In het kader van 50 jaar CCHA/FESTIFIFTY en Nordic Night(s) 
serveert Cinema ZED een portie prachtfilms uit het Hoge Noorden!

Triangle of Sadness

SCENARIO EN REGIE ISCHA CLISSEN, DORUS MASURE   PRODUCENTEN MAARTEN BERNAERTS, BRAM CONJAERTS, BARBARA DYCK   CINEMATOGRAFIE DORUS MASURE   KLANK ISCHA CLISSEN 

MONTEUR PIETER PEETERS   COMPONIST ÚLFUR HANSSON   TITLE DESIGN & ANIMATIE ANNELIES VAES   GRADING CHIARA PONTUALI   SOUND DESIGN MARIUS HEUSER, THIERRY DEVRIES  

 IN COPRODUCTIE MET COMPASS FILMS, RAYUELA PRODUCTIONS, VRT CANVAS, BELGA PRODUCTIONS   MET DE STEUN VAN HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF), DE BELGISCHE TAX SHELTER 

VAN DE BELGISCHE OVERHEID, THE CINEMA AND AUDIOVISUAL CENTRE OF THE WALLONIA-BRUSSELS FEDERATION, THE ICELANDIC FILM CENTRE, THE MINISTRY OF INDUSTRIES AND INNOVATION (ICELAND)

2 0 2 2O K T O B E R

cinemazed.be/hasselt

! cinemazedhasselt     " cinemazed     $ cinemazedhasselt

Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 Hasselt

2 - 3 - 4 

oktober 

Gratis! 



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

Decision to Leave
Triangle 
of Sadness Ritueel Un beau matin

Wanneer een man sterf t in de bergen, 
wordt de detective Hae-joon belast met het 
onderzoek. De weduwe van het slachtoffer is 
hoofdverdachte, maar heeft een schijnbaar 
waterdicht alibi. Hoe dichter Hae-joon de 
ongrijpbare vrouw nadert, hoe meer hij van 
haar in de ban raakt.

Park Chan-wook  won dit jaar de Prijs voor 
Beste Regie voor Decision to Leave in Cannes. 
Een ijzersterke en meeslepende thriller 
over het dilemma tussen liefde en morele 
standvastigheid, met een ingenieuze 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 

Vertoning: 
9/10 (16u30) 

Influencers Carl en Yaya worden uitgenodigd 
voor een reisje op een luxe cruise. Hun mede-
reizigers zijn stuk voor stuk multimiljonairs en 
rijke Russische oligarchen. De kapitein die aan 
het hoofd staat, blijkt een stevige drinker en 
overtuigd Marxist. Wanneer er storm opsteekt, 
wordt de hiërarchie helemaal op zijn kop gezet.

Zweeds regisseur Ruben Östlund won met 
Triangle of Sadness dit jaar zijn tweede Gouden 
Palm in Cannes. Een zwarte satire vol sociale 
gêne en pijnlijk treffende karaktertekeningen 
met Woody Harrelson in een hilarische glansrol. 

2022, duur: 2:27, Zweden, regie: Ruben 
Östlund, met: Woody Harrelson, Harris 
Dickinson, Charlbi 
Dean, e.a. dialogen: 
Engels 

Vertoning: 10/10  
Met inleiding door Karel 
Deburchgrave  (20u)

Kiki is een duiker gespecialiseerd in forensisch 
duiken. Wanneer ze een afgehakte hand opvist, 
komt ze in aanraking met hoofdinspecteur 
Nick Cafmeyer. Hij vermoedt een afrekening 
in het drugsmilieu, maar Kiki heeft vanuit haar 
achtergrond een heel andere kijk op de zaak. Ze 
wordt meegezogen in een situatie waar ze niet 
ongeschonden kan uitkomen…

Na de regie van de succesvolle internationale 
series Riviera en The Serpent, keert regisseur 
Hans Herbots terug naar eigen land. Geert Van 
Rampelberg en Marie Vinck zetten een erg sterke 
prestatie neer in deze zenuwslopende thriller met 
rake referenties naar België’s zwarte verleden.

2022, duur: 2:00, 
België, regie: Hans 
Herbots, met: Geert 
Van Rampelberg, Marie 
Vinck, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoning: 11/10 (20u)

Alleenstaande moeder Sandra woont met haar 
achtjarige dochter in een klein appartementje in 
Parijs. Ze heeft een drukke baan en zorgt voor haar 
ernstig zieke vader. Op een dag loopt Sandra haar 
oude vriend Clément tegen het lijf en voor het 
eerst sinds lang heeft ze het gevoel dat ze leeft.

Los geïnspireerd op Kafka’s roman De 
Gedaantever wisseling. Een bit terzoete, 
menselijke film over een vrouw gekneld tussen 
twee mannen die emotioneel niet volledig 
bereikbaar zijn, meesterlijk vertolkt door Léa 
Seydoux.

2022, duur: 1:52, Frankrijk, regie: Mia 
Hansen-Løve, met: Léa Seydoux, Pascal 
Greggory, Melvil 
Poupaud, e.a. 
dialogen:  Frans

Vertoning: 
18/10 met 
video-inleiding 
door Patrick 
Duynslaegher 
(20u)

Van 2 tot 4 oktober zetten we onze deuren wagenwijd open. Drie 
dagen lang geniet je van een heerlijk gevarieerd programma vol topfilms 
en leuke activiteiten en dat helemaal gratis. Benieuwd? Kom zeker een 
kijkje nemen tijdens Open Cinema! 

Zondag 2/10

Maandag 3/10

Dinsdag 4/10
Zondag staat er een fantastisch gevuld programma voor je klaar. 
Pret voor het hele gezin, volledig in teken van de natuur!

Sneak Preview

Film Blind Date voor studenten

Everything Everywhere All at Once 

Op maandag tovert Cinema ZED een wit konijn uit zijn hoed. We verrassen je met een unieke 
film, exclusief in avant-première. Welke het wordt, dat ontdek je pas als de lichten zijn gedoofd. 
Avontuurlijk ingesteld? Dan is deze gratis Sneak Preview echt iets voor jou!

Geen betere ‘date night’ dan een avondje cinema en ZED speelt graag voor matchmaker! Vul 
vooraf een aantal persoonlijke filmvragen in en wij koppelen je aan een andere deelnemer. Op de 
dag zelf kom je erachter met wie je op date gaat. Een uurtje voor de film kan je samen iets drinken 
om kennis te maken en daarna genieten jullie van een topfilm in onze zaal.

Een rollercoaster vol humor en actie die tegelijkertijd oprecht en ontroerend 
is. Een ideale date én een van de must-see films van 2022. Uiteraard kan je 
de film ook los van de activiteit bekijken. Heb je de kans dus nog niet gehad 
deze doldwaze rit door het multiversum te beleven? Dan is nu hét moment!

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

Workshop: Boom-tastic 
door Danni Hoedemakers 

Workshop: Geprikkeld 
door Stef Lemmens

Heb jij ook een innerlijke boom? Hoe zou die eruit zien? Fel oranje, warm bruin, fris groen? Kom het 
ontdekken tijdens deze duo-workshop. Per twee ga je met allerlei materialen aan de slag. Op het 
einde van de workshop heb je een uniek portret van jullie innerlijke boom.

Voordat synthetische stoffen hun intrede deden, gebruikten we steevast natuurlijke stoffen zoals 
katoen, vlas, wol… en netels! Deze techniek is doorheen de tijd verloren gegaan, maar steeds meer 
mensen gaan weer met deze plant aan de slag. In deze workshop leer je alle stappen om zelf textiel 
van netels te maken. Van plukken, pellen en drogen tot spinnen en weven.

Ontdek twee steengoede natuurdocumentaires 
De vertederende familiefilm Onze Natuur De Film 
toont je wonderlijke natuur van eigen bodem, 
stadsbioloog Frederik Thoelen doet vooraf een 
woordje uitleg. The Velvet Queen neemt je mee 
naar Tibet, op zoek naar de sneeuwpanter en wordt 
ingeleid door natuurfotograaf Kris Hermans. 

Voor alle info rond het programma en om je in te schrijven 
voor de workshops kan je terecht op onze website.
www.cinemazed.be/hasselt

PAPRIKA FILMS & KOBALANN PRODUCTIONS PRESENT  IN COPRODUCTION WITH ARTE FRANCE CINEMA  LE BUREAU  « THE VELVET QUEEN »  DIRECTED BY MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER  WITH SYLVAIN TESSON & VINCENT MUNIER  PRODUCED BY LAURENT BAUJARD  PIERRE-EMMANUEL FLEURANTIN  VINCENT MUNIER  COPRODUCED BY BERTRAND FAIVRE  
WRITTEN BY MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER  COMMENTARY BY SYLVAIN TESSON  CINEMATOGRAPHY AND SOUND MARIE AMIGUET  VINCENT MUNIER  LEO-POL JACQUOT  EDITING VINCENT SCHMITT & MARIE AMIGUET  ORIGINAL MUSIC WARREN ELLIS  FEATURING NICK CAVE  SUPERVISING SOUND EDITOR OLIVIER GOINARD  IN ASSOCIATION WITH JEAN-SÉBASTIEN DECAUX  LYRO PARTICIPATIONS  

ARTE/COFINOVA 16  WITH THE SUPPORT OF CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE  OF LA REGION GRAND EST & DEPARTEMENT DES VOSGES  OF LA PROCIREP/ANGOA  WITH THE PARTICIPATION OF ARTE FRANCE  FRENCH DISTRIBUTION HAUT ET COURT DISTRIBUTION  INTERNATIONAL SALES THE BUREAU SALES

A  F I L M  B Y  M A R I E  A M I G U E TA N D  V I N C E N T  M U N I E R

La Panthère des Neiges

Zondag 2 oktober
13u00 Onze natuur, De Film  
15u00 Workshop ‘Boomtastic’
15u00 Workshop ‘Geprikkeld’
17u00 The Velvet Queen  

Maandag 3 oktober 
20u00 Sneak Preview  

Dinsdag 4 oktober
18u30 Film Blind Date
20u00 Everything Everywhere All at Once

Zondag 9 oktober
16u30 Decision to Leave

Maandag 10 oktober
20u00 Triangle of Sadness  

Dinsdag 11 oktober
20u00 Ritueel

Zondag 16 oktober
16u30 Nelly & Nadine 

Maandag 17 oktober
20u00 Rebel

Dinsdag 18 oktober
20u00 Un beau matin   

Zondag 23 oktober
14u30 Triangle of Sadness   

Maandag 24 oktober
20u00 Speak No Evil  

Dinsdag 25 oktober
20u00 Heimaland 

Zondag 30 oktober
14u30 Felix op zoek naar de schat van M
16u30 Avec amour et acharnement 

Maandag 31 oktober
20u00 Holy Spider  

FI L M  FES T  G EN T  O N  TO U R


