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Recente 
releases

Mothering Sunday
Het is 30 maart 1924, moederdag, de dag waarop huispersoneel vrij krijgt voor familiebezoek. De rijke familie 
Nivens gaat traditiegetrouw lunchen met de Sheringhams. Hun dienstmeisje, Jane, heeft zelf geen familie. Op 
haar vrije dag ontmoet ze de zoon van de Sheringhams Paul, met wie ze in het geheim een relatie heeft. Maar 
Paul heeft als enige zoon de eerste wereldoorlog overleefd en staat op het punt te trouwen. De dag neemt 
een dramatische wending, maar biedt Jane ook een kans op een nieuw leven.

Een intrigerend en eigentijds Brits drama met topacteurs als Olivia Colman (The Father, The Favourite) , Colin 
Firth (The King’s Speech, A Single Man) en opkomend talent Odessa Young (Shirley). Geen standaard romantisch 
kostuumdrama, maar een zintuiglijke film die op intelligente wijze de relaties tussen man-vrouw en moeder-zoon 
fileert en met een bijzonder oog voor detail grote emoties als verdriet en passie onderhuids weet te kanaliseren. 
Regisseur Eva Husson maakte met Mothering Sunday een oogstrelende verfilming van de succesvolle roman 
van Graham Swift. 

2021, duur: 1:50, Verenigd Koninkrijk,  regie: Eva Husson, met: Olivia Colman, Colin Firth, Odessa Young, 
Josh O’Connor, ea. dialogen: Engels

Vertoningen: 29/6, 30/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 
9/7, 10/7, 12/7 (Cinema Poussette), 13/7, 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 19/7 in Cinema ZED-Vesalius

Poussette
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 “A thoughtful and deeply 
affecting meditation on the 
loneliness of the lifelong writer” 

T H E  T I M E S  ( U K )
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Entre la vie 
et la mort
De Spaanse Leo Castaneda werkt als metrobestuurder 
in Brussel. Op een avond ziet hij een bekend gezicht 
vol wanhoop langs de sporen staan. Net voor de jon-
geman onder het treinstel verdwijnt, herkent Leo zijn 
zoon Hugo die hij al twee jaar niet meer gezien heeft. 
Leo ontdekt dat Hugo betrokken was bij een bloedige 
overval en om de dood van zijn zoon te begrijpen zal 
hij zelf het hoofd moeten bieden aan gewelddadige 
criminelen.  

Een hedendaagse urban thriller van de hand van Gior-
dano Gederlini, die tot nu toe vooral furore maakte als 
scenarist van succesvolle Franstalige films als het Oscar-
genomineerde Les misérables en Duelles met Veerle 
Baetens. In de Belgische cast herkennen we Wim Willaert 
als collega metrobestuurder, maar de hoofdrollen zijn 
voor de Spaanse acteur  Antonio de La Torre, o.a gekend 
van Volver en Los amantes pasajeros van Almodóvar, en 
de Française Marine Vacth, die doorbrak in Jeune et Jolie 
van François Ozon. 

2022, duur: 1:40, België,  regie: Giordano 
Gederlini, met: Antonio 
de la Torre, Marine Vacth, 
Olivier Gourmet, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoningen: 13/7, 14/7, 
15/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 
21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 
26/7, 27/7, 29/7, 30/7, 1/8 
in Cinema ZED-Vesalius
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The Last Bus
De gepensioneerde Tom rouwt om het recente verlies van zijn vrouw Mary. In een poging zijn verdriet een 
plekje te geven, besluit hij een reis te maken naar Cornwall, Mary’s geboorteplaats. Een reis van 1.400 km, 
van het uiterste noorden van het Britse vasteland naar het uiterste zuiden. Tom gaat de tocht aan met enkel 
een eenvoudige koffer en zijn gratis buspasje. 

Een film als een zacht dekentje op een kille avond. Rasacteur Timothy Spall (Mr. Turner, Secrets and Lies) is 
opnieuw fenomenaal in deze hartverwarmende roadmovie. Een film zonder scherpe kantjes die rustig door-
kabbelt en je meeneemt langs oerbritse landschappen, tedere momenten en hartelijke ontmoetingen.

2022, duur: 1:59, Verenigd Koninkrijk, regie: Gillies MacKinnon, met: Timothy Spall, Phyllis Logan, 
Natalie Mitson, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 13/7, 14/7, 15/7, 16/7, 
17/7, 19/7, 20/7, 21/7, 22/7, 23/7, 25/7, 26/7 in Cinema ZED-Vesalius
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Il buco
Italië, 1961. Terwijl in het welvarende noorden van het land Europa’s hoogste gebouw wordt opgetrokken, 
gaat een groepje avonturiers in het ongerepte Calabrië de diepte in. Letterlijk. De jonge speleologen ver-
kennen Europa’s diepste grot, de Abisso di Bifurto. Voor het eerst wordt op bijna 700 meter onder de grond 
de bodem bereikt. Deze stoutmoedige onderneming gaat onopgemerkt voorbij aan de bewoners van het 
nabijgelegen dorp, maar niet aan de oude herder van het Pollino plateau. Zijn leven raakt verweven met het 
avontuur van de groep speleologen. 

Elf jaar na zijn vorige film Le quattro volte en achttien jaar na zijn debuut Il dono, heeft Italiaans regisseur Miche-
langelo Frammartino, oorspronkelijk opgeleid als architect en beeldend kunstenaar, eindelijk zijn derde 
langspeler voltooid. Net als de vorige twee films is Il buco een uitgebalanceerd en minimalistisch filmgedicht. 
Een bijzondere, beeldschone film die subtiel oog heeft voor het contrast tussen de ongerepte natuur en de 
menselijke ondernemingsdrang en voor de transitie van landelijk Italië naar een nieuw tijdperk. Il buco won de 
Juryprijs op het Filmfestival van Venetië 2021.

2021, duur: 1:33, Italië, regie: Michelangelo Frammartino, met: Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise 
Trombin, Nicola Lanza, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 29/06, 30/06, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 7/7, 8/7, 
9/7, 10/7, 11/7, 13/7, 15/7, 16/7, 18/7, 19/7 in Cinema ZED-Vesalius
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Sneak report 
Everything Everywhere 
All At Once

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

De Sneak Preview van juni was Everything Everywhere 
All At Once. Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 35%
 Goed: 35%
 Matig: 13%
  Slecht: 11%
  Heel Slecht: 6%

Hilarisch origineel, doordrenkt met absurditeit 
op alle juiste plekken en de perfecte dosis 

diepzinnigheid

Wauw!

Een wervelend verhaal dat associaties 

oproept met Cloud Atlas.

Verrassend

Great, wauw, i cried haha

Sprakeloos

Everything Everywhere 
All At Once
Evelyn heeft heel wat kopzorgen. Ze runt samen met haar man een onsuc-
cesvolle 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 parallelle 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) trans-
formeert moeiteloos  van kribbige echtgenote naar geduchte kungfu-krijger. 
Vergeet alle klassieke verhaalconventies en laat je meeslepen in een duizeling-
wekkende rit vol bizarre vondsten en een overdosis aan popcultuurverwijzin-
gen. 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: Avant-premières op 3/7, 9/7 en 
15/7, 20/7, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 
27/7, 28/7, 29/7, 30/7, 31/7, 1/8 , 2/8 in Cinema 
ZED-Vesalius
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H4Z4RD
Noah Hazard kan zich geen leven voorstellen zonder zijn gouden sportwagen, compleet met geperso-
naliseerde nummerplaten. Voor zijn dochtertje Zita functioneert 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 Kortfilmfestival 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 Perce-
val, Jennifer Heylen, Frank Lammers en Tom Vermeir in een film die zich afspeelt gedurende één heftige dag. 
De trailer brak alvast het Belgische kijkcijferrecord - 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.

Vertoningen: 20/7, 21/7, 22/7 met nagesprek met regisseur Jonas Govaerts (o.v.) , 
23/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, 29/7, 30/7, 31/7, 2/8 in Cinema ZED-Vesalius
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Regisseur Jonas Govaerts is geen 
vreemde voor Cinema ZED. In 2005 
won hij de prijs voor Best Vlaamse 
Debuut op Kortfilmfestival Leuven en 
in 2016 zetelde hij er als jurylid. Nu is 
hij terug met een tweede langspeler 
H4Z4RD, een film die een rit van 
jewelste belooft te worden.

In je kortfilms is al vanaf het begin een 

liefde voor horror zichtbaar. Was dat een 

natuurlijke keuze voor jou?

Jonas Govaerts: Dat kwam eigenlijk door de film 
Evil Dead 2. Ik heb die voor het eerst gezien toen  
ik 14 of 15 jaar was en die heeft mijn liefde voor 
horror echt aangewakkerd. Vooral omdat die 
film niet alleen leuk was om naar te kijken, maar 
je zag ook dat de makers van de film zich enorm 
hadden geamuseerd. Het is duidelijk een genre 
waarin je je kunt uitleven als filmmaker, en ik denk 
dat dat mij vooral aansprak.

Dat je eerste langspeelfilm Welp (2014) dan 

een horrorfilm zou zijn, voelde voor jou heel 

logisch aan?

Mijn redenering daar was om een subgenre 
te kiezen waar nog niet al te veel klassiekers 
in zijn gemaakt, in dit geval de ‘slasher’. Er 
zijn maar een handvol ‘slasher films’ die echt 
geslaagd zijn, waardoor er niet al te veel 
concurrentie was. En het is een genre waar 
nog niet veel mee was gedaan in België, wat 
voor mij ook een pluspunt was. Tegelijkertijd 
kon ik daar een beetje een ode aan mijn 
tijd bij de scouts van maken. Ik ben daar 
teruggevallen op het aloude principe om te 
schrijven over wat je kent, zeker niet evident 
voor een horror scenario.

Met H4Z4RD, een stevige actiefilm, neem je 

een stap in een heel andere richting. 

Dat klopt, maar het is ook geen volbloed 
actiefilm. Omdat het concept zo strak was, 
namelijk een camera die nooit de auto verlaat 
waarin de film zich afspeelt, liet dat mij ook 
toe om stiekem toch wat genres binnen te 
smokkelen. Er zitten stukken animatie in de film, 

Naast enkele bijrollen is dit de eerste grote 

hoofdrol voor Dimitri ‘Vegas’ Thivaios, wist 

je meteen dat hij de geknipte man was voor 

je hoofdpersonage?

Als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. We hebben 
het scenario in het begin samen ontdekt, 
samen gekneed en er heel hard aan gewerkt. 
Onze oefening was om ons af te vragen: “Stel 
dat hij geen carrière als DJ had gevonden, als 
hij in Willebroek was blijven hangen met zijn 
slechte vrienden van vroeger, wie was Dimitri 
Thivaios dan geworden?” Dat is een beetje het 
uitgangspunt geworden voor Noah. Ik denk 
dat in de eerste versie dat personage nog vrij 
ver van hem verwijderd was, maar tegen de tijd 
dat we begonnen met draaien is het toch een 
soort b-side van Dimitri zelf geworden. 

Je hebt recent ook nog mogen werken aan 

Color Out of Space met Nicolas Cage. Hoe 

was dié ervaring?

Ik ben eigenlijk per toeval op die set terecht 
gekomen, omdat ik de regisseur kort daarvoor
ontmoet had. Die opnames gingen door in 
Portugal, maar het was wel een Amerikaanse-
Portugese coproductie. Een heel bijzonder 
genre ook, kosmische horror. En inderdaad 
de hoofdrol was Nicolas Cage, maar ik was 
vooral second unit regisseur dus ik heb niet 
veel met Cage te maken gehad. Ik heb hem 
één dag wel mogen regisseren, toen heeft hij 
vooral mijn regieaanwijzingen genegeerd. 
Zoals een superster betaamt. Maar ik ben wel 
heel blij dat ik dat heb mogen meemaken.

Je hebt nu je eerste twee langspeelfilms 

achter de rug. Welke verhalen zou je nog 

willen vertellen? 

Ik wil altijd vanalles doen. Eerst heb ik een aantal 
videoclips op de planning staan. En Ik heb in 
de tussentijd ook een paar kortfilms gemaakt. 
Qua langspelers, heb ik twee projecten in het 
vooruitzicht die allebei terug meer richting 
horror gaan. Het ene een kleinschalige 
body-horror, het andere een grootschalige 
Engelstalige horrorkomedie, maar dat wordt 
nog eventjes afwachten. (WS) 

ZED SPRAK MET JONAS GOVAERTS 

“Ik kon door allerlei genres heen racen.”

een surreëel gedeelte, en hier en daar ook een 
horror-knipoog. Dus erg genrevast is H4Z4RD 
niet, integendeel. Het is datgene ook wat mij 
net aansprak, dat ik dankzij het concept van de 
film door verschillende genres heen kon racen.

Stilistisch heb je het jezelf niet gemakkelijk 

gemaakt, de camera verlaat nooit Noah’s 

auto in de film. Hoe was die uitdaging 

tijdens de opnames?

Ik heb mezelf dikwijls vervloekt door die 
beperking op te leggen… Ik had vooral schrik 
dat het visueel snel zou vervelen. Omdat je 
toch maar een beperkt aantal hoeken hebt in 
een auto, moet je echt anders gaan nadenken 
over hoe je scènes knipt. Dialogen zijn vrij voor 
de hand liggend, maar een actiescène is iets 
heel anders. Meestal knip je daar van close naar 
wide, van antagonist naar protagonist, terwijl 
wij altijd vast zaten aan dat ene perspectief. 
Maar dat dwingt je ook om creatief te zijn en een 
andere invalshoek te zoeken en dat is denk ik 
wat de film net leuk en ook uniek maakt.

“We zaten vast aan 
één perspectief. 
Maar dat dwingt 
je om creatief te 

zijn, wat de film net 
uniek maakt.”
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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 mysterieuze Française Lizzy. Ver-
rassend 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 nauwgezet 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 verwoestende werking van onzekerheid en jaloezie. De hoofdrollen in dit intrige-
rend liefdesverhaal zijn voor Léa Seydoux (La vie d’Adèle, The Grand Budapest Hotel) 
en de Nederlander Gijs Naber. Een Europese samenwerking die - net als de gepor-
tretteerde zeemanswereld begin vorige eeuw - verbinding zoekt in een kosmopoli-
tische smeltkroes.  

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

Vertoningen: 28/7, 29/7, 
31/7, 2/8 in Cinema ZED-Vesalius

Ich bin 
dein Mensch
Om de nodige fondsen voor haar eigen onder-
zoek vast te krijgen, laat wetenschappelijk mede-
werkster Alma zich met enige tegenzin overtuigen 
om deel te nemen aan een bijzondere studie. Ze 
moet drie weken lang samenleven met Tom, een 
humanoïde robot die speciaal ontworpen is om 
haar ideale levenspartner te zijn. Alma is sceptisch 
en ziet hem als een machine die haar nooit zou 
kunnen raken. Maar Tom blijkt wel erg goed afge-
stemd op haar karakter en verlangens. 

Deze filosofische komedie was voor vele critici een 
onverwachte ontdekking op het Filmfestival van 
Berlijn, waar hoofdrolspeelster Maren Eggert de 
Prijs voor Beste Acteerprestatie won. Maria Schra-
der, die internationaal doorbrak als regisseur van de 
Netflix-serie Unorthodox, wist te verrassen met een 
luchtige film die op originele wijze sciencefiction en 
speelse romcom weet te combineren en tegelijk je 
toch aan het denken zet: wat betekent het om mens 
te zijn, wat is liefde en vrije wil? Zonder zware ant-
woorden, maar met een overdosis aan charme en 
ijzersterke acteerprestaties is Ich bin dein Mensch 
een onverwacht pareltje.

2021, duur: 1:42, Duitsland, regie: Maria 
Schrader, met: Maren Eggert, Dan Stevens, 
Sandra Hüller, Hans Low, Annika Meier, Wolfgang 
Hubsch, Falilou Seck, e.a. dialogen: Duits

Vertoningen:
29/6, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, 8/7, 10/7, 11/7, 13/7, 14/7, 
15/7, 16/7, 17/7, 18/7 in Cinema ZED-Vesalius

B R I N G - A - F R I E N D
MET ZED STUDENTENKAART
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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 elementen, vooroordelen en het indrukwekkende Itali-
aanse 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 ijzer-
sterk 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: 27/7, 28/7, 29/7, 
30/7, 31/7 in Cinema ZED-Vesalius

BODY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMALL 
a film by Laura Samani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Elvis
1955. Een ontmoeting tussen twee mannen - de jonge, nog onbekende 
muzikant Elvis Presley en de ondernemende muziekmanager kolonel Tom 
Parker - zal de wereld veranderen. Meer dan 20 jaar lang zullen Elvis en de 
Kolonel samenwerken, van Presley’s prille doorbraak, zijn ongeziene status 
als wereldster tot zijn vroegtijdige dood. De complexe dynamiek tussen 
beide mannen schreef niet alleen muziekgeschiedenis, maar had ook een 
enorme impact op het persoonlijke leven van de iconische artiest, voor wie 
het allemaal begon als kleine jongen gefascineerd door gospelmuziek. 

Toen bekend werd dat  Baz Luhrmann (Moulin Rouge, The Great Gatsby)  het 
levensverhaal van Elvis zou verfilmen stonden heel wat gegadigden te trappelen 
om de King of Rock & Roll te vertolken. De rol ging niet naar Harry Styles, maar naar 
de nog relatief onbekende Austin Butler (Once Upon A Time in Hollywood). Naast 
hem wel een grote naam, want niemand minder dan tweevoudig Oscarwinnaar 
Tom Hanks vertolkt de mysterieuze kolonel Parker. Priscilla Presley is alvast fan en 
vol lof over beide vertolkingen en Baz Luhrmanns typerende uitbundige visuele 
stijl: “This story is about Elvis and Colonel Parker’s relationship. It is a true story told 
brilliantly and creatively that only Baz, in his unique 
artistic way, could have delivered.”

2022, duur: 2:37, Verenigde Staten, regie: 
Baz Luhrmann, met: Austin Butler, Tom Hanks, 
Helen Thomson , Richard Roxburgh, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen:  29/6, 30/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 
5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 
16/7, 17/7, 18/7 in Cinema ZED-Vesalius



Coupez !
Een filmploeg is druk bezig met de opnames van een film over 
zombies in een verlaten gebouw. De regisseur loopt over van 
enthousiasme en energie om een nieuwe, low-budget horror-
film tot maken, maar de rest van de crew is volgens hem veel 
te weinig betrokken. Wanneer er ‘echte’ zombies verschijnen, 
lopen de opnames helemaal uit de hand. 

Deze opmerkelijke film was dit jaar de openingsfilm van het Filmfesti-
val van Cannes. Regisseur Michel Hazanavicius is het meest bekend 
voor The Artist (2011), een uiterst charmante stomme zwart-wit film 
die niet minder dan vijf Oscars won. Deze bekroonde filmparel lijkt 
op het eerste zicht mijlenver te staan van de bizarre zombiekomedie 
Coupez !  Maar Hazanavicius is een liefhebber van alle filmgenres, die 
hij telkens wil uitdagen en naar zijn hand zetten. Net als The Artist een 
ode was aan de stille film is Coupez ! een geheel eigenzinnige ode aan 
de zombiefilm. Hoewel Hazanavicius zélf zegt dat de film niet onder 
één noemer te vatten is en het publiek vooral zelf moet oordelen. 

2022, duur: 1:51, Frankrijk, regie: 
Michel Hazanavicius, met: Romain 
Duris, Bérénice Bejo, e.a. dialogen: 
Frans

Vertoningen:  29/6, 30/6, 1/7, 2/7, 
3/7, 4/7, 7/7, 8/7, 9/7, 12/7 in Cinema 
ZED-Vesalius
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Vijf Cannes-toppers 
om naar uit te kijken!

1.Triangle of Sadness (Ruben Östlund)
Nieuwe Zweedse Gouden Palm; een sa-
tire waar Chaplin blij van zou worden. In 
drie verrassende delen wordt de deca-
dentie van het neo-liberalisme, het racis-
me én de door sociale media vergiftigde 
samenleving schitterend gefileerd. Grand 
guignol- én Monty Python-humor voor 
een breed publiek.

5.Decision to Leave (Park Wan Chook)
Chook won ooit de palm met Oldboy, en 
ook hier zit een bloedstollend gevecht in, 
maar nu treedt hij in eerder de voetsporen 
van Hitchcocks Vertigo. De zoektocht van 
een meesterdetective die door een femme 
fatale niet meer weet wat leven en dood is. 
Een strakke en stijlvolle visuele vertelling, 
hard boiled en even romantisch als ge-
laagd. Een gouden palm uitdelen moet dit 
jaar moeilijker dan ooit geweest zijn!

4.Rebel (Adil El Arbi en Bilall Fallah)
Met bravoure, weergaloze visuele stijl die 
aan Mad Max doet denken én een hoog 
musical-gehalte vol rap en opzwepende 
dans maken Adil en Bilall een West Side 
Story voor de 21ste eeuw. Even hartver-
scheurend hoe jongeren gebrainwashed 
worden als in een Dardenne-film maar 
met een Griekse tragedie in de kern Mo-
lenbeek als brandstof voor one hell of a 
movie.

3.R.M.N. (Christian Mungiu)
In een Roemeens dorp worden Aziatische 
migranten ingehuurd om het kerstbrood 
te bakken. Hoe een deel van Europa dat 
eeuwenlange migratie gewend is, toch in 
racisme en onverdraagzaamheid belandt. 
De twintig minuten-durende discussie 
waarin de retoriek van nationalisme, ras-
senhaat en polarisatie op verfijnde manier 
te kijk wordt gezet was veruit de sterkste 
scène uit het dertigtal films dat ik zag!

2.Armageddon Time (James Gray)
Na uitstapjes naar de ruimte (Ad Astra) en 
het Amazonewoud (The Lost City of Z) keert 
Gray terug naar zijn geliefde New York. Co-
ming of age film tijdens de opkomst van het 
Reaganism in een warme, indringende stijl 
die emotioneel tot op het bot raakt én een 
spiegel voor de politieke constellatie van 
vandaag. Met een jonge Donald Trump als 
nemesis. 
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Het Filmfestival van Cannes kon dit jaar 
weer in volle glorie plaatsvinden en naar 
goede gewoonte was ZED coördinator 
Koen Monserez ook van de partij om er 
alvast de beste titels voor het komende 
filmseizoen uit te pikken. Dit jaar kreeg 
hij het gezelschap van ZED Vedette Jan 
De Troij, één van de studentenambas-
sadeurs van Cinema ZED. Hoe ze het 
festival beleefd hebben, lees je hier.

Systeemcrash en veel Belgen!

Koen Monserez: Terwijl Cannes 2021 nog een 
echte covid-editie was, was het dit jaar - op 
de afwezigheid van Chinese delegaties na 
dan - weer business as usual. De befaamde 
Marchée du Cinéma draaide op volle toeren. 
Het online tickets reserveren dat door corona 
was ingevoerd bleef in voege, waardoor het 
computersysteem de eerste vijf dagen volledig 
blokkeerde. Elke ochtend vanaf 7u kon je inlog-
gen voor nieuwe tickets. Wanneer dan pakweg 
100.000 festivalgangers maniakaal muisklik-
ken, kan je raden wat het gevolg was…

Dit was hét jaar van de Belgen. Vorig jaar 
verkoos bijna elke Belg om het festival  online 
te volgen, nu ademden niet alleen het publiek 
en de straten de tricolore glorie, maar vooral 
ook de competities. Lukas Dhont met Close, 
Van Groeningen en Vandermeersch met Le 
otto montagne; een zeer straffe literatuurver-
filming, de broers Dardenne met Tori et Lokita; 
hun meest uitgepuurde film in jaren. Het leek 
wel een stille film waardoor de politiek-emoti-
onele impact nog meer binnenkwam.

Dat al die films dan ook nog in de prijzen 
zouden vallen, hadden we nooit durven 
hopen. Bovendien waren er in de neven-
secties nog tal van Belgische producties en 

als kers op de taart, Rebel van Adil El Arbi en 
Bilall Fallah, waar ongetwijfeld nog lang over 
gesproken zal worden. Na Frankrijk heeft 
België de meeste Europese financieringen 
binnengehaald, wat voor een klein land als het 
onze fenomenaal is. De Belgische filmtoe-
komst belooft rooskleurig te worden.

Bling bling versus politieke noodkreten

Tijdens het festival is het wel wat moeilijk de 
tegenstelling tussen de dure hotels, oesters en 
Gucci enerzijds en de politieke lading van de 
films anderzijds met elkaar te rijmen. Film heeft 
de rode loper nodig en bewijst daarmee nog-
maals een kunstvorm te zijn die grote massa’s 
kan beroeren.  Maar gelukkig namen de 
artistiek ijzersterke selectie, met grote namen 
als Cronenberg, Kore-eda of Kelly Reichardt, én 
de politieke noodkreten de bovenhand.

De politieke insteek, in bovendien weergaloze 
cinematografie, was alomtegenwoordig. Van 
Zelenski die de jury toesprak op de openings-
ceremonie, over Serebrennikov (Tsjaikowski’s 
Wife) die met een homo-erotische lezing 
van Tsjaikowski’s leven Poetin een uppercut 
bezorgde, over Ali ‘Gräns’ Abassi die met Holy 
Spider in de meest heilige stad van Iran een 
gruwelijk - op ware feiten gebaseerd - serial-kil-
ler verhaal brengt, tot El agua over de leegloop 

van jongeren in Zuid-Spanje met zijn toxische, 
misogyne dorpscultuur. Of: hoe goede bedoe-
lingen ook grote kunst kunnen voortbrengen.

ZED Vedette op de croisette!

Jan De Troij: Mijn eerste keer Cannes in drie 
woorden: glamoureus, intens, filmparadijs! 
Ikzelf kon enkel de eerste drie dagen van het 
festival bijwonen, maar ben er toch in geslaagd 
op die korte tijd 14 films te bekijken. Mijn per-
soonlijke favorieten waren Boy from Heaven, 
Armageddon Time en Rodéo. Ik kreeg de kans 
om de wereldpremière (en het aansluitende 
langdurige applaus) bij te wonen voor Le otto 
montagne, en tijdens de wereldpremière 
van de Zuid-Koreaanse spy thriller Hunt zat ik 
slechts twee plaatsen voor Squid Game ster 
Lee Jung-jae! Om nog even te namedrop-
pen, zag ik daarnaast ook Tom Cruise, Anne 
Hathaway, Idris Elba, Tilda Swinton...  Eén ding 
is zeker: voor de 75ste editie had de organisa-
tie zich helemaal laten gaan, en dat geldt nog 
meer voor de filmmakers die hun films kwamen 
vertonen. Hopelijk volgend jaar nog eens! 
 
Koen: Dit was pas mijn vierde jaar in Cannes, maar 
er kwam toch een soort gewenning. ZED Vedette 
Jan De Troij, een van de studentenambassadeurs 
van Cinema ZED, kon door het jongerenpro-
gramma van het festival enkele dagen mee op 
filmtocht. Ik was blij in hem het wilde enthousi-
asme te herkennen dat ik vijf jaar geleden zelf 
voelde, het starstruck-gehalte en het contrast van 
de mediterrane zon en de donkere zaal. Maar 
vooral het gevoel dat je in een filmwalhalla terecht 
bent gekomen waar van 8u30 ‘s ochtends tot 3u 
‘s nachts films van de hoogste kwaliteit worden 
vertoond aan mensen die even gek, verslaafd 
en hongerig zijn als jijzelf. “Kinema (is kunst én) 
vermaakt en ontspant het best,” om het vroegere 
Cine Rex in Leuven te parafraseren. (KM)  

FESTIVALVERSLAG: 

Koen en Jan in Cannes
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Nahschuss
Oost Berlijn, 1981. De net afgestudeerde ingenieur Franz Walter 
ontvangt een veelbelovend voorstel van de geheime inlichtingen-
dienst. 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 goedbedoelende mentor die hem bijstaat tijdens hun 
missies naar West-Duitsland. Aanvankelijk moet Franz alleen maar 
informatie doorspelen, maar al snel wordt steeds meer van hem 
gevraagd.

Een aangrijpende film die de langzaam groeiende beklemming 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 acteerprestatie van Lars Eidinger (Clouds of Sils 
Maria) en versterkt wordt door het besef dat de film gebaseerd is op 
een waargebeurd verhaal. 

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

Vertoningen: 20/7, 21/7, 22/7, 23/7, 
24/7, 25/7, 27/7, 28/7, 29/7, 30/7, 1/8 
in Cinema ZED-Vesalius
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El buen patrón
De charismatische fabriekseigenaar Blanco staat onder grote 
druk: hij maakt kans op een lokale Business Excellence-prijs. 
Alles in zijn familiebedrijf dat industriële weegschalen pro-
duceert, moet hiervoor gesmeerd lopen. Maar Blanco’s per-
fecte plaatje wordt bedreigd wanneer hij te maken krijgt met 
een ontslagen werknemer die uit is op wraak, een depres-
sieve opzichter, en een verliefde ambitieuze stagiaire. De 
manipulatieve ‘goede baas’ zet alles op alles om de prijs 
binnen te halen en de orde in zijn bedrijf te herstellen. Met 
alle explosieve gevolgen van dien.

Schrijver, regisseur en documentairemaker Fernando León de 
Aranoa toont in El buen patrón op komische wijze de onbalans 
tussen werkgever en werknemer. Zijn stijl doet denken aan 
het filmische sarcasme van de gebroeders Coen: de toon is 
opgewekt, terwijl wat er gebeurt allesbehalve vrolijk is. Javier 
Bardem schittert als excentrieke baas die zich schaamteloos 
bemoeit met het privéleven van zijn medewerkers. Boven-
dien brak de film met een totaal van twintig het recordaantal 
Goya-nominaties. Zes daarvan wisten ze nog eens te verzilve-
ren, waaronder Beste Film, Beste Regie, en Beste Mannelijke 
Hoofdrol.

“Regisseur Fernando León de Aranoa doet met een sardonische 
grijns wat de broers Dardenne met uitgestreken gezicht doen.” 
 De Morgen

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

Vertoningen: 29/6, 30/6, 1/7, 
2/7, 5/7 in Cinema ZED-Vesalius

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? 
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Leuven

13.07 - 13.08.2022www.zomerfilms.be c f ZOMERFILMS

13.07

Boiling Point

27.07

Incroyable 
mais vrai

16.07

Marcel the Shell
with Shoes on 

30.07

Summertime 
Shorts

20.07

Caro Diario

23.07

De niet-al-te-
serieuze filmquiz

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.

Filmtijdschrift Vertigo kwam de terugkeer van 
David Cronenberg meevieren in ZED! 

De première van Crimes of the Future werd 
door niemand minder dan hoofdredacteur 

Steven Tuffin ingeleid.

Lucie ‘The Queen’ Mertens, die al jaren 
werkzaam is al stadsgids in Leuven, maakte bij 
de vertoning van de documentaire Elizabeth 
een gastoptreden als The Queen herself.

Voor de laatste ZED in de Aula 
van het academiejaar sloegen 

Cinema ZED en studentenkoepel 
LOKO de handen in elkaar. 
We zorgden voor de ideale 

blokpauze met West Side Story 
en een brownie van 

chocoladebar Quetzal.

Cinema Poussette blijft kersverse ouders 
ook tijdens de zomer van entertainment 
voorzien! Elke tweede dinsdag van de 
maand kan je in ZED samen met je baby 
terecht voor dé topfilm van het moment.
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Documentaires

Katia en Maurice zijn twee vulkanologen, gepassioneerd door hun wetenschap en door hun liefde 
voor elkaar. Samen reizen ze de wereld rond om zo dicht mogelijk bij actieve vulkanen te komen. 
Hun nieuwsgierigheid is  groter dan de angst voor het gevaar. Hun eigen prachtige beelden tonen 
niet alleen spectaculaire vulkaanuitbarstingen die ze van nabij meemaken, maar ook hun onderlinge 
speelse relatie. Een dreigend fatalisme hangt echter vanaf het begin als een rookwolk in de lucht. 

Doorheen een mix van onheilspellende spanning en een visueel spektakel van explosies en kolkende lava 
brengt regisseur Sara Dosa een ontroerend verhaal van liefde voor elkaar en voor een gedeelde passie. 
Een visueel verbluffende documentaire die een ode brengt aan de liefde en aan de immense oerkracht 
van de natuur, zelfs als die uiteindelijk het noodlot met zich meebrengt.

2022, duur: 1:33, regie: Sara Dosa, dialogen: Engels, Frans

Vertoningen: 6/7, 12/7, 15/7, 17/7, 19/7, 
21/7, 24/7, 31/7, 2/8 in Cinema ZED-Vesalius

Fire of Love

 “The most spectacular 
volcano footage ever shot.” 

VA R I E T Y
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Heimaland
In de schaduw van de IJslandse vulkaan 
Katla ligt het dorpje Vík í Myrdal. De dorpe-
lingen hebben al eeuwenlang 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 som-
migen 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 aanwe-
zigheid van de vuurspuwende berg een ver-
anderende 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 ver-
schillende 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: 20/7 met nagesprek met de 
regisseurs door DOCVILLE festivaldirecteur 
Frank Moens, 22/7, 24/7, 25/7, 27/7, 29/7, 
1/8 in Cinema ZED-Vesalius

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

ZED SPRAK MET ISCHA CLISSEN EN DORUS MASURE

“In IJsland schrikken ze niet zo snel meer op.”

Filmmakers Dorus Masure en Ischa Clissen werkten ruim vier jaar aan hun 
documentaire Heimaland, die op DOCVILLE 2022 in een uitverkochte zaal in 
première ging. Voor wie er toen niet kon bijzijn, is er goed nieuws: de film is 
vanaf 20 juli te zien in de bioscoop. Cinema ZED ging alvast in gesprek met 
het regisseursduo.
 
De film toont heel goed hoe toerisme in afgelegen onontdekte gebieden ontwrichtend werkt 

voor een lokale gemeenschap. Hoe zijn jullie in een klein gehucht als Vík í Myrdal beland?  

Enkele jaren geleden stootten we op een klein krantenartikel waarin stond dat de IJslandse vulkaan 
Katla er op uitbarsten stond. Wetenschappers hadden aardbevingen van 4,5 op de schaal van 
Richter waargenomen, recht in het hart van de vulkaan. Al snel ontdekten we dat een uitbarsting 
van Katla veel grotere problemen zou kunnen veroorzaken dan die van de naburige vulkaan Eyjaf-
jallajökull, die in 2010 met een immense aswolk het internationale vliegverkeer stillegde. Wij waren 
echter vooral benieuwd of er ook mensen in de buurt van zo’n immense natuurkracht woonden. En 
dat bleek zo te zijn; aan de voet van de vulkaan lag het dorpje Vík í Myrdal.  

Was het makkelijk om toegang te krijgen tot de gemeenschap? 

Omdat het dorp maar enkele straten groot is, hebben we een deur-aan-deur ronde gedaan 
om de lokale bevolking te leren kennen. Dat pakte goed uit, we zijn meteen hartelijk ontvan-
gen. Ze vonden het fijn dat we geïnteresseerd waren in hun gemeenschap en de lokale 
cultuur. De vulkaan ‘Katla’ was natuurlijk een handig gespreksonderwerp om op de koffie te 
mogen. Daar had elk gezin wel één of andere straffe anekdote over, of er moest ons prompt 
iets getoond worden; zo zaten we met ons hoofdpersonage Reynir op onze tweede dag 
in IJsland mee in zijn sportvliegtuig om de omvang van de vulkaan met onze eigen ogen te 
kunnen zien.  

Was er tijdens de opnames ooit een reële dreiging dat Katla zou uitbarsten? 

Wat ons na een verloop van tijd wel begon op te vallen is het verschil tussen de internatio-
nale berichtgeving over Katla en het lokale IJslandse nieuws daarover. In de internationale 
pers sprak men bij een verhoogde waarneming al snel over een naderende catastrofe, 
terwijl ze in IJsland zelf niet meer zo snel opschrikken. Dus wanneer er hier doemberichten 
verschenen, was het altijd een kwestie van even de lokale bronnen te contacteren alvorens 
op een zogezegde, nakende uitbarsting te anticiperen. Natuurlijk is het wel zo dat, histo-
risch gezien, de vulkaan nu zwaar over tijd is. Normaal vindt er een eruptie plaats om de 40 
tot 80 jaar, terwijl ze nu al meer dan 100 jaar stilzwijgt…

Tijdens de herfst, wanneer de kans op een uitbarsting het grootst is, merk je ook dat oudere 
dorpelingen iets waakzamer worden. Voor de jongere generatie is Katla vooral een leuke 
mythe, wat maakt dat zij eerder enigszins laconiek omspringen met de berichten van een 
verhoogde activiteit. Bij ons zelf kwam het gevoel van de dreiging het dichtst bij toen 
we bij het filmen van de proloog bovenop de vulkaan stonden. Het weer was toen heel 
onheilspellend en je kon maar enkele meters voor je uitkijken. Je voelde bij de crew toch een 
kleine vorm van ontlading toen die scène ingeblikt was en we veilig terug met beide voeten 
op de grond stonden. (ADW) 
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In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt 
filmjournalist en The Original Soundtrack-auteur Robin Broos telkens 
een Pixarfilm. Robin komt zowel de Vlaamse als de Engelstalige versie 
van Ratatouille inleiden in ZED, plezier verzekerd voor jong en oud!

De beste Pixarfilms maken iets volstrekt onwaarschijnlijk toch perfect geloofwaardig, 
en dat vaak al in de eerste tien minuten. Speelgoed dat tot leven komt wanneer je de 
deur achter je dichttrekt (Toy Story). Monsters die leven in je kleerkast (Monsters, Inc.). 
Een huis dat vliegt op de kracht van een duizendtal ballonnen (Up). Maar ook: een 
rat in de keuken die gastronomischer is dan Jeroen Meus. Want geef toe, op papier 
is het concept van Ratatouille weinig appetijtelijk. En toch slagen de makers erin om 
fijnproeverrat Remy instant aanvaardbaar, zelfs hoogst aaibaar te maken. Volgens mij 
ligt dat niet aan het knaagdier zelf, wel aan de manier hoe de animatoren van Pixar erin 
geslaagd zijn om de heerlijkste gerechten op het scherm te toveren.

Als we even heel technisch gaan: de truc zit hem in de belichting van het eten. Een 
methode die de studio in het leven had geroepen om de kostuums van The Incredibles 
te doen glimmen. En om er zeker van te zijn dat het plaatje zou kloppen, werden 
topchefs ingeschakeld om advies te geven. Zo was het gourmet chef Thomas Keller 
die het titelgerecht onder handen nam. Hij verzon een versie van ratatouille waarbij de 
groentjes in schijfjes over elkaar worden gelegd. Een idee dat hij opdeed in de Turkse 
keuken, vandaar de naam: gekonfijte byaldi. Voeg daaraan toe dat Ratatouille een 
versie van Parijs heeft neergezet die zo mogelijk nòg mooier is dan de lichtstad zelf. 
Dat de film aantoont dat zelfs de grootste criticasters een klein hartje hebben. En dat 
componist Michael Giacchino na The Incredibles heeft bewezen dat hij een heel breed 
muzikaal palet kan bespelen. Je begint al te watertanden om deze verrukkelijke film nog 
een keer op groot scherm te kunnen bewonderen! (RB)

De aflevering van de podcast Disney Klassiekers over Ratatouille wordt 
op zaterdag 16 juli opgenomen in het kantoor van Rikolto, het vroegere 
Vredeseilanden. De organisatie maakt van goed eten een recht door het 
systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker te 
maken. Cinema ZED mag vijf plaatsjes weggeven om de opname live bij 
te wonen, mét een bordje ratatouille. Aansluitend kan je de filmvertoning 
meemaken in onze zaal. Wil je kans maken? Hou dan zeker onze socials in 
de gaten!

DISNEY KLASSIEKERS: RATATOUILLE

Hoe een rat in de keuken 
appetijtelijk wordt

New Pigs 
On The Block
Varkens Luc, Mia en Anja hebben hun stek 
in een afgebakend stukje niemandsland, 
tussen een spoorweg en een kleine parking. 
Ze maken deel uit van een sociaal project 
waarbij ze naar hartenlust de voedselover-
schotten van restaurants en winkels uit de 
buurt wegwerken en warmte en vriend-
schap krijgen van de buurtbewoners. Maar 
wanneer de zomer overgaat in de herfst 
wordt hun vredige bestaan steeds vaker 
verstoord, de sfeer tussen de varkens wordt 
grimmiger en hun vertrouwen in de mens ebt 
steeds meer weg.

Fotograaf en filmmaker Jimmy Kets (OdysSea) 
richt zijn camera op drie varkens in deze tedere 
en toch confronterende film, die op ongeziene 
wijze de ambigue relatie belicht tussen mens 
en dier. De camera brengt ons op ooghoogte 
van de varkens waardoor we volledig onder-
gedompeld worden in hun leefwereld en van 
daaruit met een nieuwe blik kunnen kijken naar 
onszelf als mens. 

2022, duur: 1:06, België, regie: 
Jimmy Kets

Vertoningen:  1/7, 5/7, 
8/7 in Cinema ZED-Vesalius



Ratatouille
Rat Remy heeft een gave voor smaken en droomt ervan om een grote Franse topkok te worden. 
Wanneer zijn familie moet vluchten, komt hij terecht in het Parijse restaurant van zijn idool, de kok 
Auguste Gusteau. Die dag start ook de jonge Alfredo Linguini in het restaurant. Jammer genoeg heeft 
Alfredo totaal geen talent voor koken…

Met zijn onverwachte held en schitterende animaties won Ratatouille meer dan terecht de Oscar voor 
Beste Animatiefilm in 2008. Het animatieteam had dan ook grondig zijn research gedaan: ze gingen 
een week naar Parijs om te schetsen, volgden een kookcursus om het voedsel realistisch te kunnen 
tekenen en een medewerker sprong in koksuniform in het water om te ontdekken hoe de kledij hierop 
reageerde. Michael Giacchino kreeg een Oscarnominatie voor zijn muziekscore. 

2007, duur: 1:51, Verenigde Staten, regie: Brad Bird, Jan Pinkava, dialogen: Engels

Vertoningen: 16/7 (OV) en 17/7 (NV) met inleiding door Robin Broos in Cinema ZED-Vesalius
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Tokyo Story
Zestiger Shukishi en zijn vrouw Tomi reizen vanuit het platteland 
naar Tokyo voor een langverwacht bezoek aan hun volwassen kin-
deren. Maar die hebben het te druk met zichzelf en hun levens en 
maken geen tijd voor hun ouders. Alleen schoondochter Noriko 
neemt een dag vrij om hen een rondleiding door de stad te geven. 
De volgende dag worden de ouders naar een luidruchtige bad-
plaats buiten de stad gestuurd. In een stil verdriet om de vervreem-
ding van hun kinderen keren ze uiteindelijk terug naar huis.   

Ozu onderzoekt op delicate wijze de complexe ouder-kindrelatie en 
de vervreemding tussen generaties in een veranderende naoorlogse 
maatschappij. Door ver weg te blijven van de grote pathos zijn de 
emoties van diepgravende eenzaamheid en stil verdriet des te pak-
kender. Een rustige film die je in alle kalmte een emotionele uppercut 
geeft.   

1953, duur: 2:16, Japan,  regie: Yasujiro 
Ozu, met: Chishû Ryû, Chieko Higashiyama, 
Sô Yamamura, e.a. dialogen: Japans

Vertoningen:  30/6, 3/7, 4/7, 5/7, 
10/7, 12/7, 17/7 in Cinema ZED-Vesalius

Early Spring
Masako Sugiyama, die door zijn collega’s liefkozend ‘Sugi’ genoemd 
wordt, is een van de duizenden kantoormedewerkers in naoorlogs 
Japan. Elke ochtend ontwaakt hij naast zijn vrouw Shôji in een voorstad 
van Tokyo, heist hij zich in een wit overhemd en haast zich naar kantoor. 
Na de werkdag gaat hij zich nog vaak bedrinken met zijn collega’s. Pas 
laat in de avond komt hij thuis waar hij onmiddellijk uitgeput in bed 
duikt. Op het werk begint hij een affaire met een vrouwelijk collega...

In Early Spring zoomt Ozu in op de lagere regionen van de middenklasse, de 
werkmieren die in de kosmopolitische stad opgeslokt worden in moderne 
efficiëntie. De film belicht een unieke periode uit de moderne Japanse 
geschiedenis, de jaren vijftig, toen het voormalige keizerrijk zich oprichtte 
uit de puinhopen van de oorlog. Er was weinig hoop voor de toekomst, ook 
wie werk had was meestal arm. Zelfs een affaire brengt niet veel vreugde. 
Ozu weet als geen ander de schoonheid en het verdriet in het dagelijks leven 
te vangen en schetst met veel  warmte, humor en 
empathie een portret van de harde werkers onder-
aan de bedrijfshiërarchie.

1956, duur: 2:25, Japan, regie: Yasujiro 
Ozu, met: Chikage Awashima, Ryô Ikebe, Teiji 
Takahashi, e.a. dialogen: Japans

Vertoningen: 9/7, 11/7, 18/7, 
19/7, 24/7, 26/7 in Cinema ZED-Vesalius

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. In heel wat lijstjes van de 
‘Beste Films Aller Tijden’ eindigt Tokyo Story in de top vijf. Een prachtige digitale restauratie 
van enkele van zijn iconische films vraagt om een retrospectieve van de Japanse grootmeester. 
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Tokyo versus Hollywood

Yasujiro Ozu verloor als kind al zijn hart aan 
cinema. Hij spijbelde vaak stiekem om naar 
de grote stille Hollywoodfilms te gaan kijken. 
In 1927 begon hij zijn carrière als regisseur, 
toen voornamelijk van korte komedies. In 
1937 werd Ozu ingelijfd bij het leger en vocht 
hij twee jaar mee in de Chinees-Japanse 
oorlog, waar het Japanse leger verschillende 
oorlogsmisdaden beging. Tijdens WO II 
moest hij in opdracht van het Japanse leger 
propagandafilms maken. In 1945 zat hij een 
half jaar in een Brits krijgsgevangenenkamp, in 
deze periode schakelde hij over van komedies 
naar beschouwende familiedrama’s over de 
lagere middenklasse.

Als regisseur was Ozu perfectionistisch en 
excentriek: hij bekommerde zich niet om 
cinematografische conventies of nieuwe 
ontwikkelingen. Zo maakte hij pas in 1935 de 
overstap naar geluidsfilm en draaide hij in 1958 
zijn eerste kleurenfilm. Hij blonk uit in kleine, 
hedendaagse dramas over het gewone leven, 
precies het tegenovergestelde van de epische 
historische films van bijvoorbeeld Kurosawa en 
Mizoguchi. Daarom duurde het tot de jaren ‘60 
voor zijn films in het westen te zien waren. Men 
ging ervan uit dat de westerse kijker weinig van 
Ozu’s ingetogen schoonheid zou begrijpen. 
Niets bleek minder waar, want zijn films werden 
klassiekers en Ozu werd een inspiratiebron 
voor westerse regisseurs als Wim Wenders, Jim 
Jarmusch en Martin Scorsese. 

Vanop de tatami

Al was hij opgegroeid met Hollywoodfilms, 
toch maakte Ozu vormelijk eigenzinnige 
keuzes die typerend zouden worden voor 
zijn werk. Het meest kenmerkende is zijn laag 
camerastandpunt, zo’n 70 centimeter boven 
de grond, vergelijkbaar met het perspectief 

geven. Het liefst werpt hij een blik op familiale 
en liefdesrelaties. Opmerkelijk is dat Ozu 
zelf nooit trouwde en heel zijn leven bij zijn 
moeder woonde, die maar twee jaar voor zijn 
eigen dood stierf.

Een wereld in verandering

Ozu had niet alleen een scherp oog voor 
liefde en familiebanden, maar ook voor 
de gevoeligheden van een maatschappij 
in verandering. Veel van zijn personages 
bevinden zich in de krappe ruimte tussen 
traditie en moderniteit; net als Japan zelf 
dat zijn identiteit na de oorlog opnieuw 
moest vinden. Ozu toont geen eenduidige 
voorkeur voor vooruitgang of tegen traditie 
en het is precies de wrijving tussen beide die 
boeit en ontroert. Ozu kijkt steeds met een 
melancholische onderlaag naar de kleine 
persoonlijke gevolgen van maatschappelijke 
veranderingen in een land dat eeuwenlang 
rigoureus aan tradities vasthield. 

Digitaal gerestaureerd

Ozu werkte heel zijn leven bijna uitsluitend voor 
één filmmaatschappij, Studio Shochiku, die 
ondertussen al meer dan honderd jaar bestaat. 
Reden genoeg om vier van zijn klassiekers 
digitaal te restaureren en in hun volle glorie 
opnieuw in de filmzalen te brengen. Deze 
maand komen Tokyo Story (1953)  en Early 
Spring (1956) aan  bod, in augustus The Flavor 
of Green Tea over Rice (1952) en Tokyo Twilight 
(1957). Kom je onderdompelen in de kalme, 
wijze films van Yasujiro Ozu, die in deze tijden 
van luide meningen en het uitroepen van ieders 
grote gelijk, een verademing vormen en troost 
bieden in de vorm van liefdevolle aandacht en 
groot mededogen voor de kleine mens. (BG)

BIO

Yasujiro Ozu

van iemand die op een tatami mat zit, een 
traditioneel huiselijke positie voor maaltijden 
en gesprekken. Ozu liet er zelfs speciale 
statieven voor maken. Het liefst gebruikte 
hij een statische camera en zorgde voor 
een minutieus uitgevoerde kadrering. De 
fysieke ruimte kreeg zo een belangrijke plek 
in zijn films en creëerde een eigen poëzie: 
de camera staat stil en registreert een plek, 
acteurs zijn niet noodzakelijk belangrijker 
dan de ruimte. Mensen lopen het beeld in en 
verdwijnen weer, bewegen naar elkaar toe en 
nemen weer afstand, wat vaak zorgt voor een 
mooi diepte-effect.

Niet de steen, maar de rimpeling

Inhoudelijk koos Ozu er resoluut voor om 
terugkerende thema’s van eenzaamheid, 
verdriet of vertwijfeling niet te laten zien via 
de grote gebeurtenissen in het leven, zoals 
een bruiloft of relatiebreuk, een geboorte 
of dood, maar via de gevolgen ervan. Zijn 
films gaan niet om de stenen die in het water 
gegooid worden, maar om de rimpelingen 
die ze veroorzaken in het dagelijkse leven. 
Dit gaat niet gepaard met grootse emoties 
of luidruchtige aanvaringen. Zelden tonen 
personages expliciet hoe ze zich diep van 
binnen voelen, maar schemert dit door in 
kalme uitwisselingen van berusting, verdriet 
of begrip. Met die optelsom van vele intieme, 
kleine momentjes weet Ozu zijn personages 
toch een grote emotionele resonantie te 
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De zonnige westkust van Amerika in de 
vroege jaren ‘70. De 15-jarige Gary zoekt zijn 
weg nu hij te oud wordt om als kindacteur 
nog aan de bak te komen. Hij ontmoet de 
25-jarige Alana, die met weinig enthousiasme 
werkt als assistente van een schoolfotograaf. 
Wanneer de veel jongere Gary haar duidelijk 
ziet zitten, reageert Alana wat verveeld en 
lacherig, ook al raakt ze - tot haar eigen ver-
bazing - steeds meer door hem geïntrigeerd. 

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

Vertoningen: 
10/7, 12/7, 14/7, 17/7 
in Cinema ZED-Vesalius

Licorice Pizza

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 ook 
dan niet gelukt om de film te bekijken of was de 
voorstelling alweer uitverkocht? Geen nood, met 
PIAS XL pakt ZED het groots aan. Een aller, aller, 
maar nu ook echt allerlaatste kans om de mooiste 
filmparels van het afgelopen halfjaar te bewonderen 
in je favoriete cinema!

“Één van de allermooiste 
filmervaringen die in 2022 
te beleven vallen.” 

H U M O
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Radiojournalist Johnny doorkruist de VS met 
zijn nieuw project waarbij hij kinderen inter-
viewt over hoe ze de wereld en hun toekomst 
zien. Wanneer zijn zus hem vraagt om tijdelijk 
op haar negenjarige zoon Jesse te passen, 
neemt hij de jongen mee op sleeptouw. De 
twee reizen het land rond en smeden gelei-
delijk aan een unieke band. 

2021, duur: 1:49, Verenigde Staten, 
regie: Mike Mills, met: Joaquin Phoenix, Gaby 
Hoffmann, Woody Norman, e.a. dialogen: 
Engels

Vertoningen: 29/6, 5/7, 11/7 
in Cinema ZED-Vesalius

Belfast, jaren ‘60. De negenjarige Buddy 
is een vrolijke jongen die gek is op films. 
Hij woont in een volkse arbeiderswijk met 
kleine steegjes waar iedereen elkaar kent 
en grootouders meestal inwonen. Zijn vader 
werkt in Engeland en is telkens twee weken 
per maand weg. Alles verandert wanneer 
de Troubles starten, een turbulente periode 
waarin de chaos en het geweld in Belfast 
steeds groter worden en de vraag of het gezin 
Noord-Ierland moet verlaten zich onverbid-
delijk opdringt.

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

Vertoningen: 
22/7, 24/7, 28/7, 31/7, 
1/8, 2/8 in Cinema 
ZED-Vesalius

Schotland, 11de eeuw. Wanneer generaal 
Macbeth terugkeert van de oorlog tegen 
Engeland krijgt hij van drie heksen de voor-
spelling te horen dat hij op een dag koning 
van Schotland zal worden. De voorspel-
ling prikkelt zijn ambitie, en die wordt nog 
verder aangewakkerd door zijn vrouw Lady 
Macbeth. Samen beramen ze een plan om de 
macht te grijpen.  

2021, duur: 1:45, Verenigde Staten,  regie: 
Joel Coen, met: Denzel Washington, Frances 
McDormand, Alex Hassell, e.a  dialogen: 
Engels 

Vertoningen: 
16/7, 18/7, 21/7, 26/7 
in Cinema ZED-Vesalius

C’mon C’mon Belfast
The Tragedy 
of Macbeth

“Een beeldschone zwart-witfilm 
die zo levendig is dat hij voor zeven 

Oscars werd genomineerd” 


K N A C K  F O C U S
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Mijn leven 
in Versailles

When Hitler Stole 
Pink Rabbit

Vanaf 6 jaar Vanaf 10  jaar

Wanneer Violette haar ouders verliest gaat ze bij haar oom wonen, 
die het onderhoud doet van het beroemde paleis van Versailles. 
Violette heeft een hekel aan hem: hij stinkt, heeft geen tafelmanie-
ren en snurkt vreselijk. Maar tussen de blinkende spiegelzalen en 
de prachtige tuinen groeien het koppige meisje en de oom stilaan 
naar elkaar toe. Samen kunnen ze hun verdriet een plaats geven.

Een heerlijk mooie, ontroerende animatiefilm met schitterende his-
torische decors die wel kunstwerken lijken en oprechte emoties van 
plezier en verdriet. Deze film wordt gecombineerd met twee kort-
films: Paraplu’s en Pompier.

2021, duur: 0:50, Frankrijk, regie: Verschillende regisseurs, 
dialogen: Nederlands 

Vertoningen:  29/6, 3/7, 
9/7, 13/7 in Cinema ZED-Vesalius

Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te beseffen dat 
de wereld op springen staat. Overal in Berlijn duiken posters op met 
de afbeelding van Hitler en de sfeer van oproer hangt in de straten. 
Wanneer de familie halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, beseft 
Anna dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een 
vluchteling, die nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt.

Regisseur Caroline Link verfilmt het ontroerende levensverhaal van auteur 
Judith Kerr. De cineaste won in 2003 een Oscar voor Nowhere in Africa, 
dat inzoomt op Duitse vluchtelingen die in de jaren ‘30 elders een nieuw 
leven moeten opbouwen. Ook nu brengt Link een familie-, oorlogs- en 
vluchtelingendrama met mooi gepenseelde beelden aan om tot een 
pakkend portret te komen van een gezin dat samen alles aankan. Prijs-
winnaar op het JEF festival in 2021.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: 
Caroline Link, dialogen: Duits

Vertoningen: 6/7, 15/7, 20/7, 
27/7 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!
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Zibilla, een kleine zebra geadopteerd door een paardenmama en 
-papa, wordt op haar nieuwe school de hele tijd gepest met haar 
strepen. Na een tijdje begint Zibilla haar strepen zelfs te haten! 
Wanneer iemand haar knuffel steelt, zet ze zonder te twijfelen de 
achtervolging in. Het is het begin van een spannend avontuur vol 
verrassende ontmoetingen…

Zibilla staat op haar strepen is een kortfilmcompilatie van formaat. 
De voorbije jaren wisten De Geur van Worteltjes en Draken & Deun-
tjes al heel wat kinderharten te veroveren. Deze compilatie, uit de 
tuin van het Belgische Les Films du Nord, met een prachtige anima-
tiestijl, neemt de allerjongste filmfans opnieuw mee op sleeptouw. 

2019, duur: 0:45, België, 
regie: Isabelle Favez, Martina 
Svojikova, Marjolaine Perreten, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 3/7, 
8/7, 16/7 in Cinema ZED-Vesalius

Zibilla staat 
op haar strepen

Vanaf 5 jaar

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, regie: Michael Ekblad, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 22/7, 
30/7 in Cinema ZED-Vesalius

De beste 
verjaardag ooit

staat op haar strepen
Zibilla

een film van Isabelle Favez

Deze film wordt voorafgegaan door deze kortfilms: 
Boomhoog van Martina Svojikova 

Race tegen de winter van Marjolaine Perreten
© Nadasdy Film, La Boîte,… Productions, Les Films du Nord • Met de steun van VAF • In coproductie met Shelter Prod en de Zwitserse Radio en Televisie • In samenwerking met Taxshelter.be en ING • Met de medewerking van Piwi + 

Met de steun van Tax Shelter en de Federale overheid België, Cinéform, de Loterie Romande, de Zürcher Filmstiftung en het Federaal bureau van Cultuur

vanaf5 jaar

Bo

omhoog

Race tegen de winter

Affiche ZIBILLA - 50x70 - NL.indd   1 14/08/2019   15:32:04

Vanaf 4 jaar
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Na een lange voorbereiding en intensieve trai-
ning is astronaut Buzz Lightyear er helemaal 
klaar voor: hij mag een gloednieuwe supersnelle 
raket uittesten. Maar de missie loopt niet zoals 
gepland, waardoor Buzz zich plots  62 jaar verder 
in de toekomst bevindt. Samen met robotkat Sox 
en Izzy, de kleindochter van zijn vroegere com-
mandant, stort hij zich in een ongekend avontuur. 

2022, duur: 1:40, Verenigde Staten, regie: 
Angus MacLane, met: Louis Talpe, Barbara 
Sarafian, e.a. dialogen: Nederlands

Vertoningen: 2/7, 6/7, 10/7, 13/7, 20/7, 
23/7, 24/7 in Cinema ZED-Vesalius

Lightyear

Vanaf 6 jaar Vanaf 6 jaar

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 verschijnt en 
ieders hoofd op hol brengt, wordt ‘jezelf zijn’ 
belangrijker dan uiterlijk vertoon.

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: 27/7, 
29/7, 31/7 in Cinema ZED-Vesalius

Rat Remy heeft een gave voor smaken en 
droomt ervan om een grote Franse topkok te 
worden. Wanneer zijn familie moet vluchten, 
komt hij terecht in het Parijse restaurant van 
zijn idool, de kok Auguste Gusteau. Die dag 
start ook de jonge Alfredo Linguini in het res-
taurant. Jammer genoeg heeft Alfredo totaal 
geen talent voor koken…

2007, duur: 1:51, Verenigde Staten, regie: 
Brad Bird, Jan Pinkava, dialogen: Engels

Vertoningen: 16/7 (OV) en 17/7 (NV) met 
inleiding door Robin Broos in Cinema ZED-Vesalius

Coppelia Ratatouille 

Vanaf 6 jaar
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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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Wo 29 juni

14u30  Elvis
15u00  Mijn leven in Versailles
17u00  Coupez !
17u30  Il buco
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Mothering Sunday
21u45  El buen patrón
22u00  C’mon C’mon

Do 30 juni

17u00  Tokyo Story
17u30  Il buco
19u30  Elvis
19u45  El buen patrón
22u00  Coupez !
22u30  Mothering Sunday

Vr 1 juli

17u00  Mothering Sunday
17u30  New Pigs on the Block
19u30  Il buco
20u00  Coupez !
21u15  Elvis
22u30  El buen patrón

Za 2 juli

14u30  El buen patrón
15u00  Lightyear
17u00  Elvis
17u15  Ich bin dein Mensch
19u30  El buen patrón
20u00  Mothering Sunday
21u45  Coupez !
22u00  Il buco

Zo 3 juli

10u30  Mothering Sunday
11u00  Mijn leven in Versailles
14u30  Elvis
15u00  Zibilla staat op haar strepen
17u00  Tokyo Story
17u30  Mothering Sunday
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Ich bin dein Mensch
22u15  Il buco
22u15  Coupez !

Ma 4 juli

17u00  Elvis
17u15  Coupez !
19u30  Tokyo Story
20u00  Il buco
22u00  Mothering Sunday
22u15  Ich bin dein Mensch

Di 5 juli

17u00  El buen patrón
17u30  Mothering Sunday
19u30  C’mon C’mon
20u00  New Pigs on the Block
21u30  Tokyo Story
21u45  Elvis

Wo 6 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Lightyear
17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  Mothering Sunday
19u30  Elvis
19u45  The Last Bus
21u30  Fire of Love
22u30  Mothering Sunday

Do 7 juli

17u00  Elvis
17u30  The Last Bus
19u30  Coupez !
20u00  Mothering Sunday
22u00  Il buco
22u00  The Last Bus

Vr 8 juli

14u30  Zibilla staat op haar strepen
15u00  Il buco
15u30  The Last Bus
17u00  Mothering Sunday
17u30  New Pigs on the Block
19u30  Elvis
20u00  Ich bin dein Mensch
22u15  Coupez !
22u30  Il buco

Za 9 juli

14u30  Elvis
15u00  Mijn leven in Versailles
17u00  Coupez !
17u30  Il buco
19u30  The Last Bus
19u45  Everything Everywhere ...
21u15  Early Spring
22u30  Mothering Sunday

Zo 10 juli

10u30  The Last Bus
11u00  Elvis
14u30  Ich bin dein Mensch
15u00  Lightyear
17u00  The Last Bus
17u30  Mothering Sunday
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Licorice Pizza
21u45  Tokyo Story
22u30  Il buco

Ma 11 juli

17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  C’mon C’mon
19u30  Early Spring
19u45  Il buco
21u45  Elvis
22u15  The Last Bus

Di 12 juli

10u30  Cinema Poussette: 
 Mothering Sunday
17u00  Elvis
17u15  Tokyo Story
20u00  Mothering Sunday
20u15  Fire of Love
22u00  Licorice Pizza
22u15  Coupez !

Wo 13 juli

14u30  Mijn leven in Versailles
15u00  Lightyear
17u00  Mothering Sunday
17u30  The Last Bus
19u30  Entre la vie et la mort
19u45  Il buco
21u30  Ich bin dein Mensch
21u45  Elvis

Do 14 juli

17u00  Elvis
17u30  Entre la vie et la mort
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Licorice Pizza
21u45  The Last Bus
22u30  Mothering Sunday

Vr 15 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Fire of Love
17u00  Everything Everywhere ...
17u15  Ich bin dein Mensch
19u30  The Last Bus
20u00  Mothering Sunday
21u15  Entre la vie et la mort
22u00  Il buco

Za 16 juli

14u30  Zibilla staat op haar ...
15u00  Il buco
17u00  Mothering Sunday
17u30  The Last Bus
19u15  Elvis
19u30  Ratatouille 
22u15  The Tragedy of Macbeth
22u15  Ich bin dein Mensch

Zo 17 juli

10u30  Ich bin dein Mensch
11u00  Mothering Sunday
14u30  Licorice Pizza
14u30  Ratatouille 
17u00  Elvis
17u15  The Last Bus
19u30  Tokyo Story
20u00  Fire of Love
22u00  Mothering Sunday
22u15  Entre la vie et la mort

Ma 18 juli

17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  Il buco
19u30  Entre la vie et la mort
19u45  The Tragedy of Macbeth
21u30  Early Spring
21u45  Elvis

Di 19 juli

17u00  The Last Bus
17u30  Fire of Love
19u30  Early Spring
20u00  Mothering Sunday
22u00  Il buco
22u15  Entre la vie et la mort

Wo 20 juli

14u30  When Hitler Stole ...
15u00  Lightyear
17u00  Nahschuss
17u30  H4Z4RD
19u30  Heimaland 
20u00  The Last Bus
21u30  Everything Everywhere ...
21u45  Entre la vie et la mort

Do 21 juli

14u30  The Last Bus
15u00  H4Z4RD
17u00  Entre la vie et la mort
17u30  The Tragedy of Macbeth
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Fire of Love
22u00  Nahschuss
22u15  H4Z4RD

Vr  22 juli

14u30  Everything Everywhere ...
15u00  De beste verjaardag ooit
17u00  Nahschuss
17u30  Heimaland
19u30  H4Z4RD  
20u00  Entre la vie et la mort
22u00  Belfast
22u00  The Last Bus

Za 23 juli

14u30  Entre la vie et la mort
15u00  Lightyear
17u00  The Last Bus
17u30  H4Z4RD
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Nahschuss
22u15  H4Z4RD
22u15  Entre la vie et la mort

Zo 24 juli

10u30  Nahschuss
11u00  Lightyear
14u30  Everything Everywhere...
15u00  Fire of Love
17u00  Early Spring
17u30  Heimaland
19u30  Belfast
20u00  Entre la vie et la mort
21u30  Everything Everywhere ...
22u00  Nahschuss

Ma 25 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  The Last Bus
19u30  Nahschuss
20u00  H4Z4RD
21u45  The Last Bus
22u15  Heimaland

Di 26 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Entre la vie et la mort
19u30  The Last Bus
20u00  The Tragedy of Macbeth
21u15  Early Spring
22u00  H4Z4RD

Wo 27 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Coppelia
17u00  Entre la vie et la mort
17u30  H4Z4RD
19u30  Nahschuss
20u00  Heimaland
21u30  Everything Everywhere ...
21u45  Piccolo corpo

Do 28 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Nahschuss
19u30  Piccolo corpo
20u00  H4Z4RD
21u15  The Story of My Wife
22u45  Belfast

Vr  29 juli

14u30  Coppelia
15u00  Piccolo corpo
17u00  The Story of My Wife
17u30  Heimaland
19u30  Everything Everywhere ...
20u15  Nahschuss
22u15  H4Z4RD
22u30  Entre la vie et la mort

Za 30 juli

14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  H4Z4RD
17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Entre la vie et la mort
19u45  H4Z4RD
20u00  Piccolo corpo
21u45  Everything Everywhere ...
21u45  Nahschuss

Zo 31 juli

10u30  Piccolo corpo
11u00  Belfast
14u30  The Story of My Wife
15u00  Coppelia
17u00  Everything Everywhere ...
17u45  Piccolo corpo
19u30  Fire of Love
20u00  Belfast
21u30  Entre la vie et la mort
21u45  H4Z4RD

Ma 1 augustus

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Nahschuss
19u30  Entre la vie et la mort
20u00  Heimaland
21u30  Nahschuss
21u30  Belfast

Di 2 augustus

17u00  Fire of Love
17u30  Belfast
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  The Story of My Wife
22u15  H4Z4RD Cinema ZED-Vesalius 

A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Met in- of uitleiding
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Wo 29 juni

14u30  Elvis
15u00  Mijn leven in Versailles
17u00  Coupez !
17u30  Il buco
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Mothering Sunday
21u45  El buen patrón
22u00  C’mon C’mon

Do 30 juni

17u00  Tokyo Story
17u30  Il buco
19u30  Elvis
19u45  El buen patrón
22u00  Coupez !
22u30  Mothering Sunday

Vr 1 juli

17u00  Mothering Sunday
17u30  New Pigs on the Block
19u30  Il buco
20u00  Coupez !
21u15  Elvis
22u30  El buen patrón

Za 2 juli

14u30  El buen patrón
15u00  Lightyear
17u00  Elvis
17u15  Ich bin dein Mensch
19u30  El buen patrón
20u00  Mothering Sunday
21u45  Coupez !
22u00  Il buco

Zo 3 juli

10u30  Mothering Sunday
11u00  Mijn leven in Versailles
14u30  Elvis
15u00  Zibilla staat op haar strepen
17u00  Tokyo Story
17u30  Mothering Sunday
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Ich bin dein Mensch
22u15  Il buco
22u15  Coupez !

Ma 4 juli

17u00  Elvis
17u15  Coupez !
19u30  Tokyo Story
20u00  Il buco
22u00  Mothering Sunday
22u15  Ich bin dein Mensch

Di 5 juli

17u00  El buen patrón
17u30  Mothering Sunday
19u30  C’mon C’mon
20u00  New Pigs on the Block
21u30  Tokyo Story
21u45  Elvis

Wo 6 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Lightyear
17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  Mothering Sunday
19u30  Elvis
19u45  The Last Bus
21u30  Fire of Love
22u30  Mothering Sunday

Do 7 juli

17u00  Elvis
17u30  The Last Bus
19u30  Coupez !
20u00  Mothering Sunday
22u00  Il buco
22u00  The Last Bus

Vr 8 juli

14u30  Zibilla staat op haar strepen
15u00  Il buco
15u30  The Last Bus
17u00  Mothering Sunday
17u30  New Pigs on the Block
19u30  Elvis
20u00  Ich bin dein Mensch
22u15  Coupez !
22u30  Il buco

Za 9 juli

14u30  Elvis
15u00  Mijn leven in Versailles
17u00  Coupez !
17u30  Il buco
19u30  The Last Bus
19u45  Everything Everywhere ...
21u15  Early Spring
22u30  Mothering Sunday

Zo 10 juli

10u30  The Last Bus
11u00  Elvis
14u30  Ich bin dein Mensch
15u00  Lightyear
17u00  The Last Bus
17u30  Mothering Sunday
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Licorice Pizza
21u45  Tokyo Story
22u30  Il buco

Ma 11 juli

17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  C’mon C’mon
19u30  Early Spring
19u45  Il buco
21u45  Elvis
22u15  The Last Bus

Di 12 juli

10u30  Cinema Poussette: 
 Mothering Sunday
17u00  Elvis
17u15  Tokyo Story
20u00  Mothering Sunday
20u15  Fire of Love
22u00  Licorice Pizza
22u15  Coupez !

Wo 13 juli

14u30  Mijn leven in Versailles
15u00  Lightyear
17u00  Mothering Sunday
17u30  The Last Bus
19u30  Entre la vie et la mort
19u45  Il buco
21u30  Ich bin dein Mensch
21u45  Elvis

Do 14 juli

17u00  Elvis
17u30  Entre la vie et la mort
19u30  Ich bin dein Mensch
20u00  Licorice Pizza
21u45  The Last Bus
22u30  Mothering Sunday

Vr 15 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Fire of Love
17u00  Everything Everywhere ...
17u15  Ich bin dein Mensch
19u30  The Last Bus
20u00  Mothering Sunday
21u15  Entre la vie et la mort
22u00  Il buco

Za 16 juli

14u30  Zibilla staat op haar ...
15u00  Il buco
17u00  Mothering Sunday
17u30  The Last Bus
19u15  Elvis
19u30  Ratatouille 
22u15  The Tragedy of Macbeth
22u15  Ich bin dein Mensch

Zo 17 juli

10u30  Ich bin dein Mensch
11u00  Mothering Sunday
14u30  Licorice Pizza
14u30  Ratatouille 
17u00  Elvis
17u15  The Last Bus
19u30  Tokyo Story
20u00  Fire of Love
22u00  Mothering Sunday
22u15  Entre la vie et la mort

Ma 18 juli

17u00  Ich bin dein Mensch
17u30  Il buco
19u30  Entre la vie et la mort
19u45  The Tragedy of Macbeth
21u30  Early Spring
21u45  Elvis

Di 19 juli

17u00  The Last Bus
17u30  Fire of Love
19u30  Early Spring
20u00  Mothering Sunday
22u00  Il buco
22u15  Entre la vie et la mort

Wo 20 juli

14u30  When Hitler Stole ...
15u00  Lightyear
17u00  Nahschuss
17u30  H4Z4RD
19u30  Heimaland 
20u00  The Last Bus
21u30  Everything Everywhere ...
21u45  Entre la vie et la mort

Do 21 juli

14u30  The Last Bus
15u00  H4Z4RD
17u00  Entre la vie et la mort
17u30  The Tragedy of Macbeth
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Fire of Love
22u00  Nahschuss
22u15  H4Z4RD

Vr  22 juli

14u30  Everything Everywhere ...
15u00  De beste verjaardag ooit
17u00  Nahschuss
17u30  Heimaland
19u30  H4Z4RD  
20u00  Entre la vie et la mort
22u00  Belfast
22u00  The Last Bus

Za 23 juli

14u30  Entre la vie et la mort
15u00  Lightyear
17u00  The Last Bus
17u30  H4Z4RD
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  Nahschuss
22u15  H4Z4RD
22u15  Entre la vie et la mort

Zo 24 juli

10u30  Nahschuss
11u00  Lightyear
14u30  Everything Everywhere...
15u00  Fire of Love
17u00  Early Spring
17u30  Heimaland
19u30  Belfast
20u00  Entre la vie et la mort
21u30  Everything Everywhere ...
22u00  Nahschuss

Ma 25 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  The Last Bus
19u30  Nahschuss
20u00  H4Z4RD
21u45  The Last Bus
22u15  Heimaland

Di 26 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Entre la vie et la mort
19u30  The Last Bus
20u00  The Tragedy of Macbeth
21u15  Early Spring
22u00  H4Z4RD

Wo 27 juli

14u30  When Hitler Stole ... 
15u00  Coppelia
17u00  Entre la vie et la mort
17u30  H4Z4RD
19u30  Nahschuss
20u00  Heimaland
21u30  Everything Everywhere ...
21u45  Piccolo corpo

Do 28 juli

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Nahschuss
19u30  Piccolo corpo
20u00  H4Z4RD
21u15  The Story of My Wife
22u45  Belfast

Vr  29 juli

14u30  Coppelia
15u00  Piccolo corpo
17u00  The Story of My Wife
17u30  Heimaland
19u30  Everything Everywhere ...
20u15  Nahschuss
22u15  H4Z4RD
22u30  Entre la vie et la mort

Za 30 juli

14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  H4Z4RD
17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Entre la vie et la mort
19u45  H4Z4RD
20u00  Piccolo corpo
21u45  Everything Everywhere ...
21u45  Nahschuss

Zo 31 juli

10u30  Piccolo corpo
11u00  Belfast
14u30  The Story of My Wife
15u00  Coppelia
17u00  Everything Everywhere ...
17u45  Piccolo corpo
19u30  Fire of Love
20u00  Belfast
21u30  Entre la vie et la mort
21u45  H4Z4RD

Ma 1 augustus

17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Nahschuss
19u30  Entre la vie et la mort
20u00  Heimaland
21u30  Nahschuss
21u30  Belfast

Di 2 augustus

17u00  Fire of Love
17u30  Belfast
19u30  Everything Everywhere ...
20u00  The Story of My Wife
22u15  H4Z4RD 
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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 

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

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

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

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

2. Cinema ZED-STUK 

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

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart  | 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. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed

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 kan je heerlijk 
komen afkoelen in Cinema ZED. De ticketprijs zakt dan tijdelijk tot €6!

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.


