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Recente releases

Beautiful Beings
Addi woont met zijn excentrieke moeder in het IJslandse Reykjavik. Na een incident met zijn klasgenoot Balli die gepest 
wordt, besluit Addi zich over hem te ontfermen. Samen met twee van zijn kameraden verkennen ze hun pad naar vol-
wassenheid. Ze schromen agressie en geweld niet, maar leren ook over onderlinge loyaliteit en genegenheid.

Regisseur Guðmundur Arnar Guðmundsson (Heartstone) slaagt er op bijzonder effectieve wijze in om Reykjavik tot 
leven te brengen door de ogen van het groepje vrienden, los van de gebruikelijk idylle die we van IJsland gewend 
zijn. De film was dit jaar de IJslandse inzending voor de Oscars. Een hartverwarmend, maar 
bruut en gewelddadig coming- of-age verhaal over tieners op een pad naar zelfdestructie.

2023, duur: 2:02, IJsland, regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson, met: Áskell Einar 
Pálmason, Birgir Dagur Bjarkason, Viktor Benóný Benediktsson, e.a. dialogen: IJslands 

Vertoningen: 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 10/3, 
11/3, 16/3, 17/3, 19/3, 20/3, 21/3 in Cinema ZED Vesalius
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L’envol
Ergens in Noord-Frankrijk groeit Juliette 
alleen op met haar vader, Raphaël, die 
als soldaat de Eerste Wereldoorlog heeft 
overleefd. Gepassioneerd door zang en 
muziek, ontmoet het eenzame meisje op 
een zomerdag een mysterieuze moeras-
vrouw die belooft haar op een dag uit haar 
dorp te zullen weghalen. Juliette zal nooit 
ophouden in de voorspelling te geloven.

Regisseur Pietro Marcello (Martin Eden) 
inspireerde zich voor dit magische realistisch 
coming-of-age verhaal losjes op de roman 
Scharlaken Zeilen van Russisch auteur Alex-
ander Grin uit 1923. Marcello draaide L’envol 
op korrelige 16mm film en verweeft door de 
film authentieke archiefbeelden van de arbei-
dersklasse in Normandië. Het resultaat is een 
poëtische ervaring die je voor even volledig 
transporteert naar een vervlogen tijdperk.

2023, duur: 1:40, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, regie: Pietro Marcello, met: Raphaël 
Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel, e.a. 
dialogen: Frans 

Vertoningen: 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 15/3, 18/3, 
19/3, 20/3, 21/3 in 
Cinema ZED Vesalius

Mon crime
Parijs, jaren ’30. Als de jonge actrice Madeleine wordt beschuldigd van 
moord op een beroemde filmproducent, lijkt haar carrière al voorbij 
nog voordat ze echt begonnen is. Met de hulp van haar beste vriendin 
en advocate Pauline kan Madeleine bewijzen dat ze uit zelfverdediging 
handelde. Het lijkt het begin van een nieuw, veelbelovend en succes-
vol hoofdstuk in haar leven. Tot de waarheid aan het licht komt…

Mon Crime is een waardige toevoeging aan de uitgebreide filmografie 
van regisseur François Ozon. Met pareltjes als Eté ‘85 (2020) en Tout 
s’est bien passe (2021) is dat nochtans niet vanzelfsprekend. De films 
van de gerenommeerde Franse regisseur staan gekend voor hun satiri-
sche humor en open blik op seksualiteit met een grote aandacht voor de 
schoonheid van de cinematografie. In Mon Crime is dat niet anders. In dit 
humoristisch drama komen Ozons favoriete thema’s zoals vriendschap, 
andere percepties van de werkelijkheid en de dood op een grappige en 
onverwachte manier aan bod.

2022, duur: 1:42, Frankrijk, regie: François Ozon, met: Isabelle 
Huppert, Nadia Tereszkiewicz, Danny Boon, 
Fabrice Luchini, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 15/3, 16/3, 18/3, 19/3, 
21/3, 22/3 in Cinema ZED Vesalius
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L’envol

The Son
Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders voelt de sombere 17-jarige 
Nicholas zich niet langer thuis bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth  besluiten om Nicholas in huis te nemen in een poging 
zijn leven weer op de rails te krijgen. Peter doet er alles aan om een betere 
vader te zijn voor zijn zoon dan zijn eigen vader voor hem was. Maar zijn alle 
goedbedoelde zorgen genoeg om Nicholas te helpen?

Na het succesvolle The Father, dat regisseur en scenarist Florian Zeller een Oscar 
voor Beste Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar voor Beste Acteur 
opleverde, brengt Zeller nu The Son. Opnieuw een hartverscheurend familiedrama 
dat de complexe relatie tussen ouders en kinderen onder de loep neemt. Dit keer 
met een bijrolletje voor Hopkins. Het zware acteerwerk wordt op sublieme en 
doordachte wijze geleverd door Hugh Jackman, Laura 
Dern en jong talent Zen McGrath, die qua prestatie niet 
voor deze Hollywoodgrootheden moet onderdoen.

2022, duur: 2:03, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Florian Zeller, met: Hugh Jackman, Laura Dern, 
Vanessa Kirby, Zen McGrath, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 9/3, 
10/3, 11/3, 13/3, 15/3, 16/3, 17/3, 19/3, 
21/3 in Cinema ZED Vesalius

Sneak preview

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

De volgende Sneak Preview 
gaat door op 14/3  in Cinema 
ZED-Vesalius.

Gratis voor houders van een Cul-
tuurkaart KU Leuven. Tickets ver-
krijgbaar aan de ticketbalie van 
Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1 u voor 
de vertoning. Zolang de voorraad 
strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.
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The Whale  Empire of Light  
Charlie leeft teruggetrokken. Hij heeft ernstig overgewicht 
en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert 
Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter 
Ellie te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij 
zijn gezin in de steek heeft gelaten. Geleidelijk aan wordt 
duidelijk hoe Charlie de man geworden is die hij is.

Oscargenomineerd regisseur Darren Aronofsky heeft 
het voor verloren zielen die worstelen met het leven. In 
The Whale verrast hij met de bijzondere comeback van 
een vergeten en ondertussen door het leven getekende 
acteur: Brendan Fraser (The Mummy). Hartverwarmend en 
hartverscheurend, met naast een fenomenale Fraser de 
indrukwekkende jonge actrice Sadie Sink, gekend van de 
successerie Stranger Things.
 
2022, duur: 1:57, Verenigde Staten, regie: Darren 
Aronofsky, met: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty 
Simpkins, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 9/3, 10/3, 11/3, 
12/3, 13/3, 14/3, 15/3, 16/3, 17/3, 
18/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3 in 
Cinema ZED Vesalius

1980. In een oude bioscoop in een Engels kuststadje 
worstelt bioscoopmanager Hilary Small met haar geeste-
lijke gezondheid. Wanneer ze een relatie begint met haar 
nieuwe werknemer Stephen, vinden ze allebei een gevoel 
van verbondenheid en ervaren ze samen de helende 
kracht van film en muziek. Maar terwijl Hillary haar verleden 
onder ogen moet komen, krijgt Stephen te maken met het 
bekrompen gedachtegoed van een klein provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur en scenarist Sam Mendes (1917) sluit 
met deze ode aan het filmmaken netjes aan in het rijtje bij The 
Fabelmans van Steven Spielberg en Babylon van Damien Cha-
zelle. Maar Empire of Light schittert vooral door de gebruikelijke 
adembenemende cinematografie van Mendes’ compagnon 
de route Roger Deakins en door het magische acteerwerk van 
veteranen als Olivia Colman en Colin Firth tegenover ontwape-
nend nieuw talent Michael Ward. Een ontroerend drama over 
de kracht van menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, Verenigd 
Koninkrijk, regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, Micheal Ward, 
Colin Firth, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 9/3, 10/3, 11/3, 
13/3, 14/3 (Cinema Poussette), 
16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 20/3, 21/3, 
22/3 in Cinema ZED Vesalius

And the Oscar goes to...
Op 13 maart weten we welke films de schitterendste aller filmprijzen achter hun naam mogen schrijven: 
de Oscars. Een heleboel van de grote kanshebbers (her)ontdek je deze maand in onze zalen! 

 = Oscarnominatie
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To Leslie  
Alleenstaande moeder Leslie heeft het moei-
lijk de eindjes aan elkaar te knopen. Een 
winnend loterijbiljet brengt verlossing, maar 
het geld raakt even snel weer op als het is 
binnengestroomd. De relatie met haar zoon 
raakt verzuurd en Leslie’s charme uitgewerkt. 
Noodgedwongen keert ze jaren later terug 
naar huis, waar ze op bitter weinig steun kan 
rekenen, behalve van de eenzame motel-
manager Sweeney. Leslie krijgt een tweede 
kans om haar leven weer op te bouwen.

De Oscarnominatie voor Andrea Rise-
borough in de categorie Beste Vrouwelijke 
Hoofdrol veroorzaakte - door gebrek aan 
de gebruikelijke miljoenencampagne die 
hiermee gepaard gaat - al heel wat commo-
tie. Maar bleek ook na onderzoek volledig 
terecht. Riseborough is met haar rauwe, 
tranfsormatieve performance als alcoholver-
slaafde moeder in vrije val, het kloppende 
hart van deze kleine parel.

2022, duur: 1:59, Verenigde Staten, regie: 
Michael Morris, met: Andrea Riseborough, 
Allison Janney, Stephen Root en James Landry 
Hébert, e.a. dialogen: Engels 

Vertoningen: 
9/3, 12/3, 19/3, 
21/3 in Cinema 
ZED Vesalius

Women Talking  
De vrouwen uit een gesloten religieuze gemeenschap worden wakker 
met verdachte wondes en blauwe plekken. Ze verdenken hun mannen-
lijke cultleden ervan nachtelijke aanvallen te plegen. Nadien proberen 
ze dit onrecht te verzoenen met hun geloof. Vluchten of blijven en 
vechten. Niets doen is voor hen geen optie. 

Regisseur Sarah Polley brengt met Women Talking een tijdloze en tege-
lijk hedendaagse feministische fabel. Voor het verhaal bleef ze zo dicht 
mogelijk bij het gelijknamige boek van Miriam Toews, dat een fictief 
relaas brengt van waargebeurde feiten. Het leverde Polley alvast een 
Oscarnominatie op voor Beste Bewerkte Scenario én Beste Film. Ambi-
tieus, vol diepgang en razend, gedragen door een fenomenale ensem-
blecast met en Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy en Frances 
McDormand (Nomadland).

2022, duur: 1:44, Verenigde Staten, regie: Sarah Polley, met: Rooney 
Mara, Claire Foy & Jessie Buckley, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 1/3, 3/3, 8/3, 14/3, 17/3 
in Cinema ZED Vesalius

B R I N G - A - F R I E N D
MET ZED STUDENTENKAART

AVA N T- P R E M I ÈR E
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The Fabelmans
De kleine Sammy Fabelman groeit op 
in Arizona in de nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog. Nadat zijn ouders hem 
meenemen naar The Greatest Show on 
Earth, wordt hij op slag verliefd op film. 
Gewapend met een camera begint Sammy 
thuis zelf films te maken, tot grote vreugde 
van zijn creatieve moeder. Zijn vader daar-
entegen ziet het meer als een hobby. Maar 
naarmate hij opgroeit, raakt de familiedyna-
miek verstoord en sijpelen de spanningen 
in het gezin door in zijn creaties.

Hollywoodlegende Steven Spielberg brengt 
met The Fabelmans een diep persoonlijk en 
tegelijk fictief portret over zijn eigen jeugd. 
Spielberg graaft terug in zijn herinneringen 
en toont op zijn typische magistrale wijze de 
ervaringen die hem gevormd hebben tot de 
filmmaker die hij vandaag is, zonder in ego-
tisme te vervallen. Een ode aan de magie van 
films die ons helpen de waarheid over elkaar 
en onszelf te zien. 

2023, duur: 2:30, VS, regie: Steven 
Spielberg, met: Michelle Williams, Paul Dano, 
Seth Rogen, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 
6/3, 12/3, 16/3 
in Cinema ZED 
Vesalius

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 
heeft. Zo is ze ook een internationaal bekende filmster, een kungfu-meester, 
een 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 én staat dit jaar op kop met  maar liefts elf Oscarno-
minaties. Actrice Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon) trans-
formeert moeiteloos  van kribbige echtgenote naar geduchte  kungfu 
vechter. Vergeet alle klassieke verhaalconventies en laat je meeslepen in 
een duizelingwekkende rit.

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

Vertoningen: 3/3, 12/3, 17/3, 18/3 in Cinema 
ZED Vesalius
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The Banshees 
of Inisherin  

Aftersun  

1923, het fictieve eiland Inisherin aan de westkust van 
Ierland. De goedmoedige Pádraic is al jaren beste maatjes 
met de wat norse Colm. Tot Colm van de ene op de andere 
dag weigert nog met hem te praten. Pádraic begrijpt niets 
van deze drastische beslissing. Ook op de rest van de 
hechte gemeenschap heeft deze actie een enorme impact. 

Vijftien jaar na zijn debuutfilm In Bruges herenigt Regiseeur 
Martin McDonagh eindelijk fantastische tandem Colin Farrel 
en Brendan Gleeson. Deze bijzondere karakterstudie, die 
zich afspeelt in een prachtig Iers landschap, vindt een mees-
terlijk evenwicht tussen pikzwarte komedie en tragedie. 
Zowel Farrel als Gleeson excelleren in een film die - ondanks 
zijn schijnbare eenvoud - boordevol emotie zit.

2022, duur: 1:54, Ierland, Verenigd Koninkrijk, regie: Martin 
McDonagh, met: Colin Farrell,  
Barry Keoghan, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon,  Pat Shortt, Jon 
Kenny, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 2/3, 3/3, 4/3, 
6/3, 10/3, 20/3 in Cinema ZED 
Vesalius

De 11-jarige Sophie gaat samen met haar papa Calum 
op vakantie naar een Turkse badplaats waar ze heerlijk 
zwemmen, zonnebaden en luieren. Terwijl er voor de 
beginnende puber een nieuwe wereld opengaat, wor-
stelt Calum buiten het zicht van Sophie met de zwaarte 
van het leven. Twintig jaar later denkt Sophie met veel 
genegenheid en weemoed aan deze periode terug, 
terwijl ze de donkere kant van haar liefdevolle vader pro-
beert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is een teder, 
krachtig en hartverscheurend portret van een vader-doch-
terrelatie vol oprechte warmte en melancholie. Paul Mescal, 
gekend van de bejubelde serie Normal People en The Lost 
Daughter, is subliem in zijn onderhuidse kwetsbaarheid. Een 
prachtig verhaal waarin heden, verleden en herinneringen 
op een onnavolgbare manier samenvloeien door de tijd die 
versnelt en vertraagt, maar onverbiddelijk verder tikt. 

2022, duur: 1:52, Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Charlotte Wells, met: 
Paul Mescal, Frankie Corio, Celia 
Rowlson-Hall 

Vertoningen: 5/3, 7/3, 8/3, 
9/3, 11/3 in Cinema ZED Vesalius
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Tár  
Lydia Tcr is een grensverleggende dirigente op het hoogtepunt van haar 
carrière. Ze staat aan het hoofd van een vermaard internationaal orkest en 
is een ware beroemdheid in de wereld van de klassieke muziek. Ze is druk 
bezig met de langverwachte live-uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie 
en met haar boekpresentatie die eraan komt. Maar er komen barsten in de 
hoogstaande perfectie waarvoor ze staat. 

Cate Blanchetts vertolking is zo indrukwekkend dat het haar niet alleen een 
Oscarnominatie opleverde, maar dat veel kijkers overtuigd raken dat Tár een 
biopic is over een bestaand persoon. Dat dit niet zo is, doet niets af aan de 
kracht van de film die een intense inkijk geeft in de impact van de macht die 
iemand automatisch krijgt bij grote roem en verering. Een erg hedendaagse 
film over wat er kan mislopen wanneer een culturele reus te ver gaat en over 
de vraag of we onderscheid kunnen (of moeten) maken tussen het privéle-
ven en de fouten van een kunstenaar enerzijds en zijn kunst anderzijds. 

2022, duur: 2:38, Verenigde Staten, regie: Todd Field, met: Cate 
Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 1/3, 2/3, 4/3, 6/3, 7/3, 8/3, 
12/3, 15/3, 22/3 
in Cinema ZED Vesalius

Close  

UUR KULTUUR 

ZED in de Aula

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

Een delicate, warme en ontroerende film 
over vriendschap en verantwoordelijkheid, 
met een sterke beeldtaal en ijzersterke 
jonge cast. Na de Grand Prix op het film-
festival van Cannes, rijgt deze succesvolle 
Vlaamse film de prijzen aan elkaar en hopelijk 
blijft dit nog een tijd duren: Close is immers 
nog altijd in de running voor de Oscars. 

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

Vertoningen: 
1/3, 4/3, 10/3, 
13/3, 
20/3 in Cinema 
ZED Vesalius

UUR KULTUUR laat je proeven van 
allerlei soorten kunst en trakteert elke 
maand op een spannende perfor-
mance, leuk concert of... een steen-
goede film. Op 13/3 bekijk je het 
prachtige Oscargenomineerde Close 
in Aula Vesalius, met gezellige aankle-
ding en een kleine filmquiz vooraf. 

UUR KULTUUR is gratis met een KU 
Leuven cultuurkaart. Met je ZED-studen-
tenkaart bekijk je de film aan €4.

EN
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Londen, 1953. Mr. Williams is een gereserveerde kantoorklerk die nog steeds rouwt om zijn overleden echtgenote. Hij 
houdt zijn eenzaamheid strikt voor zichzelf, heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het leven aan zich voorbijrazen. 
Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, herontdekt hij onver-
wacht zijn levenslust.

Doorleefd en hartverscheurend teder, intelligent en ontroerend. Een film die ondanks zijn melan-
cholie en thematiek verrassend opbeurend is en de schoonheid van het leven bevestigt. Bill Nighy is 
subliem in zijn vertolking en zorgt ervoor dat je de zaal uitwandelt met de rotsvaste overtuiging het 
beste te maken van je leven.

2022, duur: 1:42, Japan, Verenigd Koninkrijk, Zweden, regie: Oliver Hermanus, 
met: Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 5/3, 6/3, 7/3, 14/3, 18/3 in Cinema ZED Vesalius

Living  

1955. Een ontmoeting tussen de jonge, nog onbekende Elvis Presley en de ondernemende muziekmanager kolonel Tom 
Parker zal de muziekgeschiedenis veranderen. Meer dan 20 jaar zullen ze samenwerken, van Presley’s prille doorbraak, zijn 
ongeziene status als wereldster tot zijn vroegtijdige dood. 

Toen bekend werd dat Baz Luhrmann het levensverhaal van Elvis zou verfilmen stonden heel wat 
gegadigden te trappelen om de King of Rock & Roll te vertolken. De rol ging naar de op dat moment 
relatief onbekende Austin Butler. Een geniale zet zo bleek, want Butler won al een Golden Globe en 
dingt mee naar de Oscar voor Beste Mannelijke Hoofdrol. Wel raakt hij voorlopig niet meer van zijn 
Elvis-accent verlost.

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

Vertoningen: 5/3, 12/3 in Cinema ZED Vesalius

Elvis  

Triangle of Sadness  
Influencers Carl en Yaya worden uitgenodigd voor een reisje op een luxe cruise. Hun medereizigers zijn stuk voor stuk multi-
miljonairs 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 Ostlund, met: Woody Harrelson, Harris Dickinson, 
Charlbi Dean, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 19/3, 22/3 in Cinema ZED Vesalius

Doe mee aan onze jaarlijkse Oscarspoll en maak kans 
op een jaar lang iedere maand een gratis film bij ZED!
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Marx Can Wait Supereroi
De gevierde Italiaanse regisseur Marco Bellocchio (Il 
traditore, La condanna, Vincere)  kreeg in 2021 nog een 
Gouden Erepalm voor zijn vijf decennialange carrière. De 
kranige tachtiger brengt zijn grote familie bij elkaar voor 
een reünie. Niet zozeer voor de gezelligheid, maar om 
een tragische gebeurtenis uit het verleden een plaats te 
kunnen geven: de zelfgekozen dood van zijn tweeling-
broer Camillo, bijna 50 jaar geleden. 

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

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

Vertoningen: 14/3, 20/3 
in Cinema ZED Vesalius

De Romeinse dertigers Anna en Marco zijn compleet ver-
schillend. Zij een impulsieve cartoonist; hij een natuurkunde-
professor met de rotsvaste overtuiging dat alles een weten-
schappelijke verklaring heeft. Toch trekken de tegenpolen 
elkaar aan. In hun relatie wisselen tederheid en bekvechten, 
leugens en affectie, en geheimen en bedrog elkaar af. Je hebt 
superkrachten - supereroi - nodig om liefde telkens te doen 
overwinnen, dat weten Anna en Marco maar al te goed.

Regisseur Paolo Genovese - de man achter Perfetti Sconosciuti 
- schetst op humoristische maar ook realitische wijze hoe cha-
otisch relaties soms wel kunnen zijn. Dankzij het overtuigende 
acteerwerk van Jasmine Trinca (The Son’s Room) en Alessandro 
Borghi (De acht bergen) weet de film je helemaal te ontroeren. 
De film speelt zich niet-linear af (zoals bij 500 Days of Summer) 
over een tijdspanne van 20 jaar wat het verloop van de film veel 
specialer maakt. Een liefdesverhaal dat tijd en ruimte overstijgt: 
oweerstaanbaar voor elke romanticus.

2021, duur: 2:02, Italië, 
regie: Paolo Genovese, met: 
Jasmine Trinca, Alessandro 
Borghi en Vinicio Marchioni, e.a. 
dialogen: Italiaans

Vertoningen: 7/3, 13/3, 
21/3 in Cinema ZED Vesalius

Cinema 
Italiano
Italiaanse cinema wordt al jaren erg gesmaakt 
in ZED. Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat  Cinema Italiano én de partners die deze 
reeks steevast enthousiast ondersteunen 
inmiddels een vaste waarde geworden 
zijn. Ontroerende familieportretten, rauw 
realisme of duizelende romantiek, voor ieder 
wat wils op het menu. Ook de klassieker 
Sciuscià (p.14) is deel van het programma.

D O C U M EN TA I R E AVA N T- P R E M I ÈR E
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Nostalgia
Felice Lasco keert terug naar zijn geboor-
testad Napels om voor zijn zieke moeder 
te zorgen. Hij vertrok ooit als tiener en is 
meer dan veertig jaar weggeweest; al die 
tijd was hij in het Midden-Oosten en Afrika. 
Nu hij terug is, herontdekt hij verschil-
lende plaatsen uit zijn verleden, maar ook 
nieuwe gewoontes en regels in de stad. Hij 
ontmoet opnieuw zijn oude vriend Oreste 
die in de criminaliteit is beland.

Italiaans regisseur Mario Martone por-
tretteert zijn onstuimige en weerbarstige 
geboortestad op uitbundige wijze om een 
verhaal te vertellen over spijt en de onver-
mijdelijke gevolgen van levenskeuzes: een 
onderdompeling waarbij je Napels bijna 
kan voelen en ruiken. Nostalgia is de per-
fecte film om de veelzijdigheid van acteur 
Pierfrancesco Favino (The Traitor) te vieren. 
Deze bitterzoete, soms grimmige blik op 
onverwerkt verleden en een verloren thuis 
is de Italiaanse inzending voor de Oscars.

2022, duur: 1:30, Italië, regie: Mario 
Martone, met: Pierfransesco Favino, Fransesco 
Di Leva, Tommaso Ragno, e.a. dialogen: 
Italiaans 

Vertoningen: 
2/3, 4/3, 5/3, 
7/3, 13/3, 15/3 
in Cinema ZED 
Vesalius

L’immensità
Rome, 1970. De Spaanse Clara en haar gezin zijn net verhuisd naar een 
nieuw appartement, maar haar huwelijk met haar ontrouwe echtgenoot 
Felice is op sterven na dood. Gelukkig vindt de pittige en onconventionele 
Clara houvast in de sterke band met haar drie kinderen, vooral met haar 
oudste Adri.  Adri is als meisje geboren in het verkeerde lichaam en Clara 
heeft - in tegenstelling tot vader Felice- alle begrip voor Adri’s transformatie. 

De Italiaanse regisseur Emanuele Crialese viel 20 jaar geleden al in de 
prijzen op Filmfestival van Cannes met Respiro en tien jaar geleden met 
Terraferma op het Filmfestival van Venetië. Op dat festival maakte hij dit 
jaar bekend dat hij transman is. L’immensità is dus zijn meest persoon-
lijke film, die ook sterk aantoont dat lang voor het hedendaagse bewust-
zijn rond gender, mensen al worstelden met wie ze waren. Een visueel 
sterke film, even pittig, veelzijdig en soms wat grillig als personage Clara 
- subliem gespeeld door de immer charismatische Penélope Cruz.

2022, duur: 1:37, Italië, regie: Emanuele Crialese, met: Penélope Cruz, 
Vincenzo Amato, Luana Giuliani, e.a. dialogen: Italiaans

Vertoningen: 1/3, 2/3, 3/3, 5/3, 6/3, 8/3, 
14/3, 16/3, 20/3 in Cinema ZED Vesalius
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Sciuscià
In de woestenij van het naoorlogse Rome proberen twee kinderen, 
Guiseppe en Pasquale, door het opblinken van schoenen  te over-
leven en hopen ze ooit genoeg geld bij elkaar te sparen om hun 
eigen paard te kopen. Ze vallen ten prooi aan enkele manipulatieve 
misdadigers die hen voor eigen gewin willen uitbuiten. De jongens 
worden opgepakt en naar Rome’s meest bekende gevangenis 
gestuurd, waar ze de keuze moeten maken tussen hun vriendschap 
en hun vrijheid. 

Sciuscià is een toonvoorbeeld van het Italiaanse neorealisme dat na 
de Tweede Wereldoorlog de cinema nieuw leven moest inblazen. 
Kenmerkend gebruikmakend van niet-professionele acteurs en een 
vrijere beeldvoering is dit in prachtig zwart-wit geschoten verhaal van 
veerkracht en overleven in de donkerste tijden van Europa één van de 
bekendste uitingen van Vittorio De Sica’s onvervalste humanisme. Een 
beroemd bewonderaar was Orson Welles die over de film ooit schreef: 
“Wat De Sica kan, dat kan ik niet. Ik heb onlangs zijn Sciuscià nog eens 
laten afspelen en de camera verdween, het scherm verdween, het was 
gewoon het leven.”

1946, duur: 1:27, Italië, regie: Vittorio 
De Sica, met: Rinaldo Smordoni, Annielo 
Mele en Franco Interlenghi, e.a. dialogen: 
Engels,Italiaans

Vertoningen: 9/3, 13/3 
in Cinema ZED Vesalius

Classics 
Restored 
Festival

Het Classics Restored 
Festival brengt de grootste 
films in de beste recente 
digitale restauraties terug 
naar het grote scherm. 
Beleef de diversiteit van 
de filmgeschiedenis in de 
omstandigheden waarvoor 
deze meesterwerken 
gemaakt zijn:  haarscherp 
geprojecteerd in een volle 
verduisterde cinema. 
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The Long Farewell Written on the Wind
Sovjet-Unie, jaren’70. Evgenia is een geschieden moeder. 
De relatie met haar tienerzoon Sacha komt  onder druk te 
staan door zijn pogingen om zich vanonder moeders vleu-
gels te bevrijden en zijn eigen autonomie op te eisen. Ze 
besluit dat hij de zomer mag doorbrengen met zijn vader in 
het afgelegen Novosibirsk. Maar bij zijn terugkeer bereiken 
de onderlingen spannignen een kookpunt. 

Hoewel reeds in 1971 opgenomen werd Kira Moeratova’s 
tweede langspeelfilm bijna twintig jaar lang door de Sovjet-cen-
suur achtergehouden om pas ten tijde van de perestrojka in 
1987 uiteindelijk uitgebracht te worden. Door de experimen-
tele vormtaal die door de Sovjet-apparatsjiks te experimenteel 
werd bevonden, krijgt deze emancipatiestrijd het elan van 
een Grieks drama. Moeratova’s poëtische beeldtaal bereikt 
een hoogtepunt in de gesmoorde finale waarin een afscheid 
desalniettemin de kiemen van een nieuw begin in zich draagt.

1971, duur: 1:37, Rusland, 
regie: Kira Muratova, met: 
Zinaida Sharko, Oleg Vladimirsky, 
Yuriy Kayurov, e.a. dialogen: 
Engels, Russisch 

Vertoningen: 11/3 
in Cinema ZED Vesalius

De Hadleys zijn een familie van Texaanse oliemagnaten, 
alom bewonderd en gerespecteerd. De kinderen, Kyle en 
Marylee, groeien samen op met Mitch, een arme jongen 
die het onder bescherming van de familie toch weet te 
maken. De drie blijven altijd een bijzondere dynamiek 
hebben: Marylee is verliefd op Mitch, maar zowel hij als 
Kyle vallen voor de kwieke Lucy. Wanneer Kyle erin slaagt 
haar voor zich te winnen, ontketent dit een maalstroom 
van psychoseksuele angst en woede. 

Het Technicolor-expressionisme van Douglas Sirk (Gone With 
the Wind) bereikte een hoogtepunt in deze tragedie. Met 
een onvergetelijk losbandige en Oscarwinnende bijrol van 
Dorothy Malone en een oogverblindende mise-en-scène, is 
Written on the Wind een pervers familieportret. Een bittere 
kritiek op de American Dream, waarvan de houdbaarheids-
datum al lang verstreken blijkt.

1956, duur: 1:39, Verenigde 
Staten, regie: Douglas Sirk, 
met: Rock Hudson, Lauren Bacall, 
Robert Stack, Dorothy Malone, 
Robert Keith, Grant Williams, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 12/3 
in Cinema ZED Vesalius
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De Nieuwe Lichting
In het derde programma kortfilms uit de reeks En 
Cour(t)s de Route, dat niet toevallig gelanceerd 
wordt op Wereldvrouwendag, staan een aantal 
beloftevolle filmmakers en acteurs in de kijker. 
Vrouwen die met hun films prijzen wonnen op 
festivals over de hele wereld en waarvan we nog 
veel moois mogen verwachten.

Les huîtres Maïa Descamps / 2022 / 24 min.
Amandine en vrai Salomé Richard / 2022 / 
26 min.
Catherine Britt Raes / 2017 / 12 min.
Echo Kato de Boeck, Flo Van Deuren / 2021 / 
11 min.
So We Live Rand Abou Fakher / 2020 / 15 min.

Met selecties op grote festivals als Cannes en Berlijn 
deden Vlaamse, Waalse en Brusselse kortfilms 
de voorbije jaren heel wat stof opwaaien. Alleen 
geraakte dat heugelijke nieuws niet altijd voorbij 
de taalgrens. Filmdistributeurs Dalton Distribution 
en de Agence Belge du Court Métrage willen daar 
verandering brengen met gezamenlijke kortfilmpro-
gramma’s die over het hele land vertoond worden. 
Onder de noemer En cour(t)s de route brengen ze 
vier programma’s uit van Belgische kortfilms, De 
Nieuwe Lichting is het derde programma.

2023, duur: 1:27,  regie: Verschillende 
regisseurs, dialogen: 
Frans, Nederlands 

Vertoning: 8/3 met 
acteur Camille Voglaire 
(Les Huitres) in Cinema 
ZED Vesalius 

EN  CO U R ( T ) S  D E  R O U T E

 Vraag je 
GRATIS Cinema ZED-
studentenkaart aan!

via www.cinemazed.be/studentenkaart

GRATIS 
naar de film 

op je verjaardag
1 maand lang 

films streamen op
DALTON.BE 

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

gratis ticket

voor een 
FILMTICKET

€ 9

  

ZED IN DE AULA 
&

FILMKLASSIEKERS
Filmgeschiedenis

€ 4
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The Belgian Soundtrack

Princess

Heeft Ennio Morricone ooit in België gewerkt? Wat deed Herman Van Veen in een Vlaamse seksfilm? Hoe werd een pra-
linemaker/gynaecoloog/muzikant ook cineast? Welke Belg mocht er bijna de muziek schrijven voor The Mission? En wat 
hebben The Hunger Games, Jurassic Park en The Whale met elkaar gemeen? 

De Belgische filmgeschiedenis zit vol verrassende verhalen, als je maar lang genoeg graaft. Robin Broos 
(filmjournalist, auteur en presentator van The Original Soundtrack op Klara) en Tom ‘Pélé’ Peeters (muzikant, 
componist en Ennio Morricone connaisseur) gaan op zoek naar muzikale parels, opvallende rariteiten en 
straffe verhalen. Een voorstelling vol leuke weetjes, pittige anekdotes, muzikale vergelijkingen, verrassende 
mash-ups en héél veel fragmenten. Een avond voor wie houdt van film, muziek of de combinatie van beiden.  
Op komische wijze aan elkaar gepraat door Robin & Pélé.

Vertoning: 16/3 in Cinema ZED Vesalius 

Princess is een unicum in de geschiedenis van de Vlaamse film. De pers maakte de film met de grond gelijk, het werd commer-
cieel een zware flop en een tweede film voor regisseur Herman Wuyts kwam er nooit meer van. Ook de openbare omroep 
weigerde Princess later wegens teveel bloot, uit te zenden. Maar het eigenaardige erotisch, campy 
sfeertje maakt dat Princess inmiddels is uitgegroeid tot dé Vlaamse cult-film bij uitstek, puur enter-
tainment aan een strak tempo.

1969, duur: 1:30, België, regie: Herman Wuyts, met: Herman Van Veen, Franz Marijnen, Virginia 
Mailer, Bob Van der Veken e.a.  

Vertoning: 17/3 met inleiding door Robin Broos in Cinema ZED Vesalius

De Nieuwe Lichting

17

Filmjournalist Robin Broos en muzikant Tom ‘Pélé’ Peeters duiken met hun nieuwe 
voorstelling in de Belgische filmgeschiedenis, die op 16 maart in première gaat in Cinema 
ZED. Voor de gelegenheid vertonen we de cult-klassieker Princess met muziek van Herman 
van Veen nog eens op het grote scherm. 

Special

The Belgian Soundtrack
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The Natural Ragtime
Jaren ‘30. De onbekende honkballer met een mysterieus 
verleden Roy Hobbs verschijnt uit het niets om een professi-
oneel honkbalteam - dat meer verliest dan het wint - naar de 
top van de competitie te brengen. Roy was zestien jaar daar-
voor een talentvolle slagman op weg naar een glanzende 
honkbalcarrière, maar enkele tragische gebeurtenissen 
gooiden roet in het eten en Roy en zijn talent geraakten in 
de vergetelheid. Met behulp van een knuppel, gesneden 
uit een door bliksem getroffen boom, hoopt Hobbs zijn 
eerder misgelopen carrière alsnog te laten herleven.

De geliefde honkbalklassieker, gebaseerd op de debuutro-
man van Bernard Malamud, brengt sport en film samen. De 
film, met in de hoofdrollen Oscarwinnaars Robert Redford 
en Robert Duvall, won in 1985 een Grammy voor Beste 
Instrumentele Compositie, voor de prachtige soundtrack 
gecomponeerd door Randy Newman. Dit met intrigerende 
en mythische elementen gevulde werk staat bekend als dé 
prestatie waarmee Barry Levinson zichzelf bewees als regis-
seur. Vier jaar later zal Levinson, na vier gemiste nominaties 
voor The Natural, een Oscar binnenhalen voor Rain Man.

1984, duur: 2:18, Verenigde 
Staten, regie: Barry Levinson 
met: Robert Redford, Robert 
Duvall, Glenn Close, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoning: 10/3 met inleiding 
door Robin Broos in Cinema ZED 
Vesalius
 

New York, begin van de 20ste eeuw. Architect Stanford 
White wordt neergeschoten door miljonair Harry K. Thaw 
wegens de vermeende affaire met zijn vrouw Evelyn. Coal-
house Walker Jr. is een welvarende zwarte ragtimepianist, 
maar zijn succes wordt niet gesmaakt door iedereen waar-
door een hoop racistische belagingen, door de voornamelijk 
witte bevolking, volgen. De jonge pianist raakt verwikkeld in 
het leven van de rijke familie en probeert met alle mogelijke 
middelen, legaal of niet, gerechtigheid te verkrijgen.

Deze iconische, typisch Amerikaanse klassieker, gebaseerd 
op de gelijknamige historische bestseller van E.L. Doctorow, 
vertelt over klassenstrijd, sociale verandering en de kloof 
tussen arm en rijk. De film werd genomineerd voor acht 
Oscars waaronder Beste mannelijke bijrol voor Howard E. 
Rollins Jr. die met Ragtime zijn debuut maakte en Beste ori-
ginele muziek en Beste originele nummer voor het werk van 
componist Randy Newman. Een onverwacht optreden van 
de al gepensioneerde, 81-jarige James Cagney zorgde ervoor 
dat de film nog meer erkenning genoot, de rol was zijn aller-
laatste in een langspeelfilm.

1981, duur: 2:35, Verenigde 
Staten, regie: Milos Forman, 
met: James Cagney, Elizabeth 
McGovern, Howard E. Rollins 
Jr.,e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 14/3 met inleiding 
door Robin Broos in Cinema ZED 
Vesalius 

Leuven Jazz
Van 9 tot 19 maart swingt Leuven al voor de 
tiende keer mee op de klanken van Leuven 
jazz. 30CC laat je proeven van een straffe 
tiendaagse met (inter)nationale jazzsterren, 
huiskamerconcerten en familievoorstellingen. 
Naar goede gewoonte neemt ZED het filmluik 
voor zijn rekening. Voor deze verjaardagseditie 
presenteren we twee films met een jazzy score 
van de grootmeester Randy Newman. 

Het volledige programma via: 
www.leuvenjazz.be



Iraq’s Invisible Beauty
Latif al Ani, vader van de Iraakse fotografie, bracht zijn vaderland meer dan 30 jaar in beeld. 
Zijn foto’s, genomen lang voor oorlogen het land zouden verwoesten, tonen Irak zoals we het 
zelden gezien hebben. Al Ani vluchtte toen Saddam Hoessein aan de macht kwam. Nu, op 
86-jarige leeftijd, doorkruist hij samen met de Belgisch-Koerdische filmmaker Sahim Omar 
Kalifa, zijn verwoeste vaderland, op zoek naar de plekken die hij destijds in beeld bracht. 
Tijdens deze laatste reis toont hij zijn foto’s aan de Irakezen, die niet kunnen geloven dat het 
bruisende en welvarende Irak op de foto’s echt heeft bestaan.

Holding up The Sky
Als de sjamanen stoppen met dansen en het leven in het regenwoud haar evenwicht verliest, 
zal de hemel naar beneden vallen en alles verpletteren.’ Die wijsheid wordt door de Yano-
mami in Brazilië van generatie op generatie doorgegeven. Maar goudzoekers vervuilen de 
rivieren, de sjamanen sterven, het regenwoud verdwijnt en de aarde warmt op.  Stamhoofd 
Davi Kopenawa en zijn zoon Dario trekken de wereld rond en voeren op internationaal niveau 
een strijd om hun land te verdedigen tegen indringers. Ze waarschuwen de westerlingen 
dat wanneer de hemel neervalt, ook zij zullen verpletterd worden. Waarom luisteren ze niet?

Artist in Focus: Steven Bognar
In 2010 kreeg Steven Bognar - samen met vaste partner in crime 
Julia Reichert - een eerste Oscarnominatie. Tien jaar later volgde 
een tweede nominatie en die wist het regisseursduo te verzilve-
ren: American Factory won de Oscar voor Beste Documentaire. 
Steve Bognar zakt dit jaar af naar DOCVILLE waar hij niet alleen 
een masterclass geeft, maar ook in de jury zetelt en een best-of 
presenteert van documentaires die hij en Julia Reichert maakten.

Van woensdag 22 tot en met donderdag 30 maart strijkt DOCVILLE opnieuw neer in Leuven en 
neemt de zalen van Cinema ZED even over. Het spraakmakende filmfestival presenteert prikkelende 
documentaires die je op het grote scherm moet gezien hebben. Met dit jaar een bijzondere focus op 
wetenschap met het gloednieuwe ScienceVille, zoals steeds boeiende omkadering en voor het eerst 
een programma op kindermaat (zie p. 25). Een greep uit het rijke aanbod.
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Kristos: The Last Child
Kristos: het enige kind op een klein Grieks eiland met nog maar 30 inwoners. Hij is tien ondertussen en de allerlaat-
ste leerling van de toegewijde lerares Maria. Nu het einde van de lagere school in zicht komt, staan Kristos en zijn 
omgeving voor een groot dilemma: verhuizen naar een groter en veel duurder eiland waar een middelbare school 
is? Of zonder verdere opleiding op Arki blijven, waar Kristos - net als zijn voorouders - herder kan worden. Een 
visuele parel vanuit de Egeïsche zee.

Free Money
Het Keniaanse dorp Kogutu is de locatie van een van de grootste test-
cases rond de impact van een universeel basisinkomen. Gedurende 
12 jaar krijgt elke inwoner maandelijks een vast bedrag, zonder voor-
waarden. Deze sterke, genuanceerde documentaire volgt het project 
gedurende drie jaar en biedt een extreem boeiende inkijk in de toe-
passing van een droom en de onvermijdelijke spanning tussen het 
idealisme dat leeft in hippe kantoren van New York en de complexe 
realiteit in het Keniaanse dorp.

Deep Rising
Bijna de hele aarde is al doelwit geworden van de zoektocht naar waar-
devolle grondstoffen. Maar er komt een tot nu toe ontgonnen gebied in 
het vizier: de diepe zeebodem. Daar zijn metalen te vinden die essenti-
eel zijn voor de productie van elektrische batterijen. Deep Rising volgt 
The Metals Company, een organisatie die tracht ontginning van metalen 
in de zeebodem een realiteit te maken. Een interessante strategie binnen 
de complexe energieproblematiek? Of een nieuwe ecologische ramp in 
wording die we kost wat kost moeten vermijden?

Beertasting bij de film Bottle Conditioned waarin Oscargenomineerd filmmaker Jerry 
Franck de kleine Belgische gemeenschap van lambiekbier onderzoekt.

O O K  O P  D O C V I L L E
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ScienceVille
Al jaren koppelt DOCVILLE kwaliteitsvolle wetenschappelijke documentaires aan een brede 
interesse voor wetenschap. Die passie krijgt dit jaar vanaf dit jaar vorm in het gloednieuwe 
onderdeel ScienceVille. Als volwaardig festival binnen-het-festival worden niet enkel 
documentaires, maar zijn er tal van omkaderende activiteiten voor publiek, kinderen, filmmakers 
en wetenschappers. Lezingen, workshops live experimenten, een expo rond Artificiële 
Intelligentie en zelfs een filmwedstrijd. DOCVILLE heet je van harte welkom op ScienceVille.

Theater of Thought
Legendarisch filmmaker Werner Herzog duikt in de mysteries van het 
(al dan niet artificiële) brein. Hebben we echt autonomie over onze 
gedachten? Is telepathie mogelijk? Kunnen vissen dromen? Een fasci-
nerende kijk op de immense capaciteit van het brein, het potentieel van 
neurotechnologie en de ethische implicaties ervan. Op 80-jarige leef-
tijd breit Herzog zo een nieuw hoofdstuk aan zijn eigenzinnig oeuvre 
met een fascinerende reis langsheen de inzichten en voorspellingen 
van enkele van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld.

Make People Better
Eind 2018 zorgde de Chinese wetenschapper He voor een schokgolf in wetenschappelijke gemeenschap. Zijn experi-
ment had geleid tot de geboorte van baby’s waarvan het DNA voor het eerst door wetenschappers veranderd was: hij 
had via CRISPR een bewerking uitgevoerd met als doel de baby’s immuniteit tegen hiv te verlenen. De internationale 
beroering leidde tot de verdwijning van de wetenschapper én van de baby’s. Deze documentairethriller gaat het traject 
na van het experiment: handelde He alleen of waren meer mensen op de hoogte? Wie stelde er vragen en wie zweeg? 

Gevolgd door een DOCVILLE+ tafelgesprek over de mogelijkheden en ethische vraagstukken rond genetische manipulatie 
van embryo’s.

Planetarium: ontdek de sterrenhemel
Kom de sterrenhemel ontdekken in het mobiele Planetarium, opgesteld in 30CC Wagehuys. Een bijzondere 
360° filmprojectie op de koepel boven je neemt je mee op prachtige visuele reis doorheen ons universum.

Debat: Kernenergie: De redder van de klimaatcrisis?
Tot enkele jaren geleden wilden slechts weinigen zich publiekelijk uitspreken vóór kernenergie. Nu lijkt de situa-
tie zo goed als omgekeerd. Waren we vroeger te alarmistisch, of zijn we nu te toegeeflijk? Met: Marco Visscher, 
Aviel Verbruggen en Patrick Vankrunkelsven.

Escaperoom: Professor data science
In deze speciaal voor ScienceVille gecreëerde escaperoom probeer je - met max. drie vrienden - te ontsnappen 
uit het kantoor van een professor data science. Lukt het om binnen de tijd alle aan data science gerelateerde 
opdrachtjes te volbrengen en zo de code te kraken?

Alle info en tickets via www.docville.be.

SCIENCEVILLE

O P EN I N G S F I L M

O O K  O P  D O C V I L L E
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Entre les murs
François maakt zich klaar voor een nieuw jaar op een middelbare school in een moeilijke wijk. Hij 
staat erop een omgeving te creëren waar respect en aandacht de boventoon voeren en verbaast 
zijn leerlingen met zijn openheid en oprechtheid, maar ze kunnen het niet nalaten zijn democrati-
sche methodes en zijn ethiek stevig op de proef te stellen.

2008, duur: 2:08, Frankrijk, regie: Laurent Cantet  dialogen: Frans

Vertoningen: 1/3 in Cinema ZED Vesalius

Recht in de ogen
Acht jongeren uit het beroepsonderwijs hebben geen zin in een traditioneel eindwerk. Ze willen 
iets anders. Ze besluiten samen een leegstaand huis te renoveren en om te bouwen tot buurthuis. 
De film schets hun project en portretteert de jongeren en hun leefomgeving met een waardigheid 
die ze niet zo gauw krijgen van de huidige samenleving. 

2022, duur: 1:05, België, regie: Julien Vrebos dialogen: Nederlands

Vertoningen: 9/3 met Charles Ducal (leerkracht en dichter) en Gill Boeckmans (OVDS Leuven) in in Aula 
Vesalius

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

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

Vertoningen: 7/3 met Laurent Thys en Karel De Vos (EduAcademie) 
en Gie Deboutte (Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten) in Cinema ZED Vesalius

De Kinderen van Juf Kiet
Op de basisschool in het Brabantse dorp Hapert geeft juf Kiet les in de instroomklas aan kinderen 
van asielzoekers. Hun trauma’s en onzekerheden uiten zich soms in angst en agressie maar in de 
zorg van de immer geduldige juf Kiet kunnen ze terug kind zijn en spelen. Een jaar lang volgden 
regisseurs Petra en Peter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen uit alle windstreken. Ze filmden 
alle gebeurtenissen vanuit het perspectief van de kinderen en op hun hoogte.

2016, duur: 1:55,  Nederland, regie: Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 2/3 met Ilse Geerinck (UCLL) en Juf Kiet uit de film in Cinema ZED Vesalius

De school als kansenschepper
   Geen beter medium om de sociale realiteit van het onderwijs te schetsen dan film. Cinema ZED, 
Oproep voor een Democratische School (OVDS) en partners organiseren vier filmfora rond 
boeiende onderwijsproblematieken, van ongelijkheid in het onderwijs tot onderwijs als het medium 
dat het verschil kan maken voor jongeren. Elke film wordt voorzien van een inleiding en nagesprek.

S PE C I A L OVDS
OPROEP VOOR EEN
DEMOCRATISCHE

SCHOOL
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Knor
Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau. 
Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag 
Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. Hij doet mee 
met de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens…

2022, duur: 1:12, Nederland, regie: Mascha Halberstad, dialogen: Nederlands

Vertoningen:  1/3, 5/3, 11/3, 15/3, 19/3 in Cinema ZED Vesalius

Emil en Ida van de Hazelhoeve
In de prachtige boerderij De Hazelhoeve woont de familie Svensson: papa Anton, mama Alma, 
zoon Emil en dochter Ida. Emil haalt veel kattenkwaad uit, waardoor hij als straf in de schuur moet 
zitten. Tijdens zijn straf maakt hij met veel plezier houten popjes. Ida wil, net als haar broer, ook 
eens in de schuur vastzitten, maar het lukt haar maar niet om ondeugend te zijn.

2013, duur: 1:02, Zweden, regie: Per Åhlin, dialogen: Nederlands

Vertoningen:  1/3, 8/3, 18/3 in Cinema ZED Vesalius

Comedy Queen
Sasha is na de dood van haar moeder kwaad op haar verdriet. Ze vindt het ook vreselijk dat haar 
vader zo moet huilen. Daarom bedenkt het dappere meisje een plan. Ze weet hoe ze tranen kan 
tegenhouden, ze knipt haar haar af en besluit standup-komiek te worden, zodat ze haar vader 
weer kan laten lachen.

2022, duur: 1:33, Zweden, regie: Sanna Lenken, met: Sigrid Johnson, Ellen Taure, Oscar Töringe, 
Iggy Malmborg, Adam Daho 

Vertoningen:  4/3, 12/3 in Cinema ZED Vesalius

Vrolijke vakantie en andere verhalen
Het is grote vakantie. Maar die duurt wel erg lang en Cowboy en Indiaan vervelen zich een beetje. 
Tot ze een oude film over piraten zien die hen op ideeën brengt. Ze besluiten een boot te bouwen 
en op avontuur te gaan. Maar natuurlijk gaat niet alles zoals verwacht. De eerste bouwpoging is 
een ramp. Gelukkig kunnen ze de hulp van hun dierenvrienden inschakelen. 

2022, duur: 1:12, België, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, regie: Verschillende regisseurs
 dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 8/3, 12/3, 15/3, 22/3 in Cinema ZED Vesalius

23

Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en jeugdfilmprogramma van Cinema ZED. Een berg 
jeugdfilms iedere woensdag, in het weekend en tijdens de krokusvakantie zelfs elke dag! 
De volledige jeugdfilm programmatie vind je in onze Filmanjaro brochure.

Vanaf 10 jaar

Vanaf 5 jaar

Vanaf 3 jaar

Vanaf 7 jaar
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2 Ogen, 2 Oren
Cinemini is een voorproefje van echte 
cinema op maat voor de allerjongste 
filmkijkers: een korte vertoning voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar inclusief leuke 
randanimatie. 

Spits je oren, open je ogen en doe mee! 
Welkom in ons spektakel van kleurrijke 
vormen, herkenbare taferelen, knotsgekke 
figuren en stunten. Deze interactieve voor-
stelling op maat van de allerkleinsten laat 
animerende beelden samensmelten met 
verrassende muziek en geluiden.

Een subtiel combinatie van live muziek en 
“bruitage” (Foley). Een magische klank en 
beeld ervaring voor kinderen van leeftheid 
en/of geest! 

2022, duur: 0:45, België, regie: Rémi 
Decker

Vertoningen: 5/3 in Cinema ZED Vesalius

Inside Out
In het tweede seizoen van zijn podcast Disney Klassiekers bespreekt 
filmjournalist en auteur Robin Broos alles van Pixar. Iedere maand 
komt hij langs in ZED voor een inleiding bij een Pixar topper. Deze 
maand: tijd om het over gevoelens te hebben met Inside Out.

Voor de sequel zijn opwachting maakt in 2024, kan je opnieuw genieten van 
deze verfrissende, geniaal grappige en originele animatiefilm. Inside Out 
won in 2015 de Oscar voor Beste Animatiefilm en leerde sindsdien aan jong 
én oud dat het best wel oké is om af en toe verdrietig te zijn.

2015, duur: 1:34, Verenigde Staten, regie: Pete Docter, met: Linde 
Merckpoel, Veerle Dobbelaere, Jonas Van Geel, Stany Crets, Tatyana Beloy 
e.a. dialogen: Nederlands 

Vertoningen: 18/3 (OV), 19/3 (NV) 
met inleiding door Robin Broos in Cinema ZED Vesalius

PIX AR SPECIAL

CINEMINI

Vanaf 6 jaar



2 Ogen, 2 Oren
CINEMINI

ScienceVille voor Kinderen
Meer dan ooit heeft DOCVILLE oog voor de jonge nieuwsgierigaards onder ons. Kinderen 
die met een open blik in de wereld staan en graag willen weten hoe het allemaal werkt, 
wat er achter de schermen gebeurt of diep verborgen leeft in de wilde natuur. Met drie 
boeiende documentaires en een karrenvracht activiteiten op kindermaat verwelkomt 
DOCVILLE zaterdag 25 en zondag 26 maart alle jonge ontdekkers in 30CC Wagehuys!

25

Kalender
Zaterdag 25 maart
11u Wolf • film • vanaf 6 jaar
12u30 Leer je camoufleren • workshop • van 6 tot 12 jaar
13u30 Whale Nation • film • vanaf 9 jaar
15u-16u Waterinspecteur • workshop • van 9 tot 12 jaar
16u Mad Science: Vuur en IJs Show • van 6 tot 12 jaar

Zondag 26 maart
10u-12u Insect Road Show • workshop • van 6 tot 12 jaar
13u30 Onze Natuur, De Film • film • vanaf 9 jaar
13u30-14u30 Maak kennis met de micro:bit • workshop • van 7 tot 12 jaar
15u-16u Leren programmeren met Arduino • workshop • vanaf 12 jaar
15u-16u30 Stadsnatuurwandeling 
16u-17u Word forensisch onderzoeker • workshop • van 9 tot 12 jaar 
17u Wetenschapswatch met Hetty Helsmoortel

Doorlopend
• Aan de slag met wetenschap: experimenteer, creëer & onderzoek
• Green screen: Op de foto met dino’s en aliens
• Planetarium: Ontdek de sterrenhemel
• Vind de wolf: Neem een selfie met een échte wolf
• Wormo Universalis

SCIENCEVILLE
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Cinema ZED-Vesalius 

A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Internationale 
Vrouwendag

Aula Vesalius 

A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven
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Wo 1 maart

14u30  Knor
15u00  Emil en Ida van de ...
16u45  Tár
17u30  L’Immensità
19u30  Entre les murs 
20u00  Women Talking
22u15  Close
22u30  The Son

Do 2 maart

14u30  Tár
15u00  L’Immensità
17u15  Nostalgia
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  De kinderen van juf Kiet 
19u45  The Son
22u15  The Fabelmans
22u30  Beautiful Beings

Vr 3 maart

14u30  The Son
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Everything Everywhere ...
17u15  The Fabelmans
19u45  Beautiful Beings
20u00  Women Talking
22u00  The Fabelmans
22u15  L’Immensità

Za 4 maart

14u30  The Fabelmans
14u30  Comedy Queen
17u00  Beautiful Beings
17u15  Close
19u15  Tár
19u45  The Son
22u15  The Banshees of ...
22u15  Nostalgia

Zo 5 maart

10u00  Twee ogen, twee oren
10u30  The Son
11u00  Twee ogen, twee oren
14u30  Beautiful Beings
15u00  Knor
17u00  The Fabelmans
17u15  Nostalgia
19u30  Elvis
19u45  Living
21u45  Aftersun
22u30  L’Immensità

Ma 6 maart

14u30  The Fabelmans
14u45  Beautiful Beings
17u15  Living
17u30  The Son
19u15  The Banshees of Inisherin
20u00  L’Immensità
21u30  Tár
22u00  Beautiful Beings

Di 7  maart

14u30  Nostalgia
15u00  Aftersun
17u00  Living
17u15  Beautiful Beings
19u00  Supereroi
19u45  Un monde 
21u30  Tár
22u15  The Son

Wo 8 maart

14u30  Vrolijke vakantie en ...
15u00  Emil en Ida van de ...
17u00  L’Immensità

17u30  Tár
19u30  En courts de route 
20u30  Women Talking

22u00  Beautiful Beings

22u30  Aftersun

Do 9 maart

14u30  Empire of Light
15u00  L’envol
17u00  The Son
17u30  The Whale
19u30  Sciuscià
20u00  Aftersun
21u30  To Leslie
22u00  Empire of Light

20u00  Recht in de ogen

Vr 10 maart

14u30  Beautiful Beings
15u00  The Whale
17u00  L’envol
17u30  The Banshees of Inisherin
19u00  The Natural 
20u00  Close
22u00  The Son
22u00  Empire of Light

Za 11 maart

14u30  Knor
14u30  The Son
17u00  Beautiful Beings
17u30  Empire of Light
19u30  The Long Farewell
20u00  The Whale
21u45  L’envol
22u15  Aftersun

Zo 12 maart

10u30  Vrolijke vakantie en ...
11u00  L’envol
14u30  Written on the Wind
15u00  Comedy Queen
16u45  The Fabelmans
17u00  To Leslie
19u15  Everything Everywhere...
19u30  Tár
22u00  Elvis
22u30  The Whale

Ma 13 maart

14u30  The Son
15u00  Empire of Light
17u00  Supereroi
17u30  The Whale
19u30  Sciuscià
20u00  Empire of Light
21u30  Nostalgia
22u15  The Whale

20u30  ZED in de Aula: 
 Close (UUR KULTUUR)

Di 14 maart

10u30  Cinema Poussette:
  Empire of Light
14u30  Living
15u00  The Whale
17u00  Marx Can Wait
17u15  Empire of Light
19u00  Ragtime 
19u30  Sneak Preview 
21u45  Women Talking
22u15  L’Immensità

Wo 15 maart

14u30  Vrolijke vakantie ...
15u00  Knor
17u00  Tár
17u15  Nostalgia
19u30  L’envol
20u00  Mon crime
21u30  The Son
22u00  The Whale

Do 16 maart

14u30  Beautiful Beings
15u15  The Whale
17u00  The Son
17u30  Mon crime
19u30  The Belgian Soundtrack
19u45  The Fabelmans
21u30  L’Immensità
22u30  Empire of Light

Vr 17 maart

14u30  The Son
17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Women Talking
19u30  The Whale
20u00  Princess 
21u45  Empire of Light
22u00  Beautiful Beings

Za 18 maart

14u30  Emil en Ida van de ...
15u00  Living
17u00  L’envol
17u30  The Whale
19u30  Inside Out 
20u00  Empire of Light
21u45  Everything...
22u15  Mon crime

Zo 19 maart

10u30  Knor
11u00  L’envol
14u30  Mon crime
15u00  Inside Out 
17u00  Empire of Light
17u15  Beautiful Beings
19u15  Triangle of Sadness
19u45  To Leslie
22u00  The Whale
22u00  The Son

Ma 20 maart

14u30  Beautiful Beings
15u00  The Whale
17u00  Marx Can Wait
17u30  Close
19u30  Empire of Light
20u00  L’Immensità
21u45  The Banshees of Inisherin
22u00  L’envol

Di 21 maart

14u30  L’envol
15u00  Empire of Light
17u00  The Son
17u30  The Whale
19u30  To Leslie
20u00  Supereroi
21u45  Beautiful Beings
22u30  Mon crime

Wo 22 maart

14u30  Vrolijke vakantie en ...
14u45  Tár
17u00  Triangle of Sadness
17u45  Empire of Light
19u45  Mon crime
20u00  The Whale

Met in- of uitleiding
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22.03 – 30.03.23

19E EDITIE   LEUVEN, BELGIUM 

Wo 1 maart

14u30  Knor
15u00  Emil en Ida van de ...
16u45  Tár
17u30  L’Immensità
19u30  Entre les murs 
20u00  Women Talking
22u15  Close
22u30  The Son

Do 2 maart

14u30  Tár
15u00  L’Immensità
17u15  Nostalgia
17u30  The Banshees of Inisherin
19u30  De kinderen van juf Kiet 
19u45  The Son
22u15  The Fabelmans
22u30  Beautiful Beings

Vr 3 maart

14u30  The Son
15u00  The Banshees of Inisherin
17u00  Everything Everywhere ...
17u15  The Fabelmans
19u45  Beautiful Beings
20u00  Women Talking
22u00  The Fabelmans
22u15  L’Immensità

Za 4 maart

14u30  The Fabelmans
14u30  Comedy Queen
17u00  Beautiful Beings
17u15  Close
19u15  Tár
19u45  The Son
22u15  The Banshees of ...
22u15  Nostalgia

Zo 5 maart

10u00  Twee ogen, twee oren
10u30  The Son
11u00  Twee ogen, twee oren
14u30  Beautiful Beings
15u00  Knor
17u00  The Fabelmans
17u15  Nostalgia
19u30  Elvis
19u45  Living
21u45  Aftersun
22u30  L’Immensità

Ma 6 maart

14u30  The Fabelmans
14u45  Beautiful Beings
17u15  Living
17u30  The Son
19u15  The Banshees of Inisherin
20u00  L’Immensità
21u30  Tár
22u00  Beautiful Beings

Di 7  maart

14u30  Nostalgia
15u00  Aftersun
17u00  Living
17u15  Beautiful Beings
19u00  Supereroi
19u45  Un monde 
21u30  Tár
22u15  The Son

Wo 8 maart

14u30  Vrolijke vakantie en ...
15u00  Emil en Ida van de ...
17u00  L’Immensità

17u30  Tár
19u30  En courts de route 
20u30  Women Talking

22u00  Beautiful Beings

22u30  Aftersun

Do 9 maart

14u30  Empire of Light
15u00  L’envol
17u00  The Son
17u30  The Whale
19u30  Sciuscià
20u00  Aftersun
21u30  To Leslie
22u00  Empire of Light

20u00  Recht in de ogen

Vr 10 maart

14u30  Beautiful Beings
15u00  The Whale
17u00  L’envol
17u30  The Banshees of Inisherin
19u00  The Natural 
20u00  Close
22u00  The Son
22u00  Empire of Light

Za 11 maart

14u30  Knor
14u30  The Son
17u00  Beautiful Beings
17u30  Empire of Light
19u30  The Long Farewell
20u00  The Whale
21u45  L’envol
22u15  Aftersun

Zo 12 maart

10u30  Vrolijke vakantie en ...
11u00  L’envol
14u30  Written on the Wind
15u00  Comedy Queen
16u45  The Fabelmans
17u00  To Leslie
19u15  Everything Everywhere...
19u30  Tár
22u00  Elvis
22u30  The Whale

Ma 13 maart

14u30  The Son
15u00  Empire of Light
17u00  Supereroi
17u30  The Whale
19u30  Sciuscià
20u00  Empire of Light
21u30  Nostalgia
22u15  The Whale

20u30  ZED in de Aula: 
 Close (UUR KULTUUR)

Di 14 maart

10u30  Cinema Poussette:
  Empire of Light
14u30  Living
15u00  The Whale
17u00  Marx Can Wait
17u15  Empire of Light
19u00  Ragtime 
19u30  Sneak Preview 
21u45  Women Talking
22u15  L’Immensità

Wo 15 maart

14u30  Vrolijke vakantie ...
15u00  Knor
17u00  Tár
17u15  Nostalgia
19u30  L’envol
20u00  Mon crime
21u30  The Son
22u00  The Whale

Do 16 maart

14u30  Beautiful Beings
15u15  The Whale
17u00  The Son
17u30  Mon crime
19u30  The Belgian Soundtrack
19u45  The Fabelmans
21u30  L’Immensità
22u30  Empire of Light

Vr 17 maart

14u30  The Son
17u00  Everything Everywhere ...
17u30  Women Talking
19u30  The Whale
20u00  Princess 
21u45  Empire of Light
22u00  Beautiful Beings

Za 18 maart

14u30  Emil en Ida van de ...
15u00  Living
17u00  L’envol
17u30  The Whale
19u30  Inside Out 
20u00  Empire of Light
21u45  Everything...
22u15  Mon crime

Zo 19 maart

10u30  Knor
11u00  L’envol
14u30  Mon crime
15u00  Inside Out 
17u00  Empire of Light
17u15  Beautiful Beings
19u15  Triangle of Sadness
19u45  To Leslie
22u00  The Whale
22u00  The Son

Ma 20 maart

14u30  Beautiful Beings
15u00  The Whale
17u00  Marx Can Wait
17u30  Close
19u30  Empire of Light
20u00  L’Immensità
21u45  The Banshees of Inisherin
22u00  L’envol

Di 21 maart

14u30  L’envol
15u00  Empire of Light
17u00  The Son
17u30  The Whale
19u30  To Leslie
20u00  Supereroi
21u45  Beautiful Beings
22u30  Mon crime

Wo 22 maart

14u30  Vrolijke vakantie en ...
14u45  Tár
17u00  Triangle of Sadness
17u45  Empire of Light
19u45  Mon crime
20u00  The Whale
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ZED Cadeaubon
€ 11

UiTPAS Spaar 20 punten en 
ontvang 1 keer per maand bij aan-
koop van 1 ticket een 2de ticket 
gratis voor dezelfde vertoning. 
Personen met een verhoogde te-
gemoetkoming kunnen aan goed-
koper tarief een ticket kopen.

LocatiesTarieven

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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2. Cinema ZED-STUK 
 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 

Naamsestraat 96, 3000 Leuven
 96 plaatsen
 
 STUKcafé
 Food - drinks - music

Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms : € 9

Reductietarief: € 9 

 ZED Lerarenkaart  | STUK Kaart  
Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 9

 cinemazed.be/studentenkaart
Cultuurkaart KU Leuven: € 8 

 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!
ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 54

 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 
twee jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis

 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart

 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie  
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor Parking 
Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 7 / 3u (ipv € 8,6) of 

 € 9 / 4u (ipv € 11).  
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.

BONDGENOTENLAAN
RIJSCHOOLSTRAAT

BLIJDE INKO
M

STSTRAAT

TIENSESTRAAT

K
A

P
U

C
IJ

N
EN

V
O

ER

N
A

A
M

S
E

S
TR

A
A

T

BRUSSELSESTRAAT

GROTE 
MARKT

A
. V

ESA
LIU

SSTRA
AT

STUK is momenteel gesloten voor ver-
bouwingswerken. Voorlopig zullen er 
daarom geen voorstellingen in ZED-
STUK plaatsvinden. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed


