
Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie van het Leuvense documentaire 
filmfestival DOCVILLE. DOCVILLE staat voor nationale en internationale documentairecinema: originele, 
intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben. Dit jaar voor het eerst 
ook met een luik in Cinema ZED Hasselt. Zondag 26 maart kan je je bij ons volledig onderdompelen in 
de wondere wereld van de documentaire.

Voor het volledige programma van DOCVILLE 2023 
in Leuven check www.docville.be.
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 5 jaarVanaf 8 jaar

Eind vorig jaar werden de VAF Wildcards, de 
grootste filmprijzen van het land, uitgereikt op 
Kortfilmfestival Leuven 2022. Dat de prijzen 
een belangrijke springplank zijn in de carrière 
van filmtalent, bewezen eerdere laureaten die 
ondertussen gevestigde waarden zijn.

De winnende films worden in een unieke 
compilatie vertoond op tournee langs de 
Vlaamse filmhuizen.

Tukuleur van Brahim Tall - VAF Wildcard Filmlab 
2022
Les murs qui crient van Evi Cats - VAF Wildcard 
Documentaire 2022
Inertia van Julie Verstraten - VAF Wildcard 
Animatie 2022
Klette van Michael Abay 
VAF Wildcard Fictie 2022

2022, duur: 0:56, 
België, regie: Diverse 
regisseurs 

Vertoning:  13/3 (20u) 
met nagesprek met de 
regisseurs

Babs krijgt voor haar verjaardag 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 ze hem houden. Maar opa blijkt 
stiekem andere plannen te hebben met Knor. 
Hij doet mee met de worstenwedstrijd van 
de Vereniging voor Vleeswaren van Verse 
Varkens…

Regisseur Mascha Halberstad won met deze 
heerlijke stop-motion film als eerste animatiefilm 
ooit het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste 
Regie en Beste Production Design én Knor is de 
Oscarinzending voor Beste lange animatiefilm 
voor Nederland. 

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

Vertoning:  

5/3 (14u30)

In deze Belgische co-productie vertrekt 
filmmaker Raoul Peck van een tekst van de 
Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin 
voor een reis door de zwarte geschiedenis die 
de Burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘60 
verbindt met het huidige Black Lives Matter.

De tekst, geschreven in 1979, is helaas nog steeds 
actueel en bespreekt een racisme dat veel dieper 
geworteld is, een fundamenteel gevoel waarbij men 
de andere niet in zijn menselijkheid wil aanvaarden. 

In het kader van Black History Month, in 
samenwerking met Avansa Limburg

2016, duur: 1:33, België, Frankrijk, VS, 
Zwitserland regie: Raoul 
Peck, dialogen: Engels

Vertoning:  19/3 
(16u30) met nagesprek 
met Prof. Dr. Koen Van 
Laer, SEIN - Identity, 
Diversity & Inequality 
Research, 
UHasselt

VAF Wildcards 
on Tour Knor

I Am Not 
Your Negro Sneak Preview

Verrassing! Vanaf deze maand introduceert 
Cinema ZED Hasselt een nieuwe vaste 
waarde in het programma: de Sneak Preview. 
Elke maand toveren we een wit konijn 
uit onze hoed, een topfilm in exclusieve 
avant-première die je als allereerste kan 
ontdekken. 

Welke dat juist wordt? Daar kom je pas achter 
wanneer je in de zaal zit. We kunnen wel al 
verklappen dat het een film is die je absoluut 
niet wil missen op het grote scherm. De ideale 
f ilmervaring voor iedereen die avontuurlijk 
aangelegd is.

Vertoning: 
14/3 (20u) met inleiding 
door onthaalmedewerker 
en stagiair Caro Raedts

J E U G D F I L MK O R T F I L M P R O G R A M M A D O C U M E N TA I R E

Legendarisch filmmaker Werner Herzog duikt in de mysteries van het 
menselijk brein. Hebben we echt autonomie over onze gedachten? Leven we 
in een gezamenlijke fantasie? Trekken muizen hun realiteit in twijfel? Kunnen 
vissen dromen? Een fascinerende kijk op de immense capaciteit van ons brein, 
het potentieel van neurotechnologie en de ethische implicaties ervan.

2022, duur: 1:48, Verenigde Staten,  regie: Werner Herzog, 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (20u)

Een wolfje wordt geboren in Duitsland, waar hij opgroeit in zijn roedel 
en met vallen en opstaan alles leert wat nodig is om als volwassen wolf 
de wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd gekomen is, begint hij aan 
een levensgevaarlijke tocht van duizenden kilometers en strijkt neer in 
Nederland, waar hij uiteindelijk zelf een nestje pups krijgt. Gefilmd over een 
periode van vier jaar breekt deze opzienbarende natuurfilm vol prachtige 
beelden een lans voor de terugkeer van de wolf in onze streken.

2022, duur: 1:30, Nederland, regie: Cees van Kempen, dialogen:  
Nederlands

Vertoning:  26/3 (11u)

Meer dan 500 miljoen dollar werd uiteindelijk betaald worden voor de 
Salvator Mundi, een wat gehavend schilderij toegeschreven Leonardo da 
Vinci, dat voor het eerst opdook tijdens een veiling in New Orleans. Maar 
is het duurste schilderij aller tijden wel een echte da Vinci of is dit slechts 
wat rijke kopers en machtige kunstinstellingen willen geloven? Hallucinante 
prijzen, onzekerheid over de authenticiteit en uiteindelijk een nieuwe 
verdwijning drijven de spanning op in dit hedendaagse mysterie.

2021, duur: 1:36, Denemarken, regie: Andreas Koefoed, dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (14u30)

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 Yanomami 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? 

2022, duur: 1:18, België, regie: Pieter Van Eecke 

Vertoning: 26/3 (16u30)

Theater of ThoughtWolf

The Lost Leonardo

Holding Up The Sky



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

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

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

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

 = nominatie

Tár 
Lydia Tár is een 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. 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 ook overtuigd raken dat Tàr 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 krijgt bij grote roem en verering.

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

Vertoning: 7/3 (20u), 27/3 (20u) nagesprek met Bob Permentier 
(Artistiek leiding B-Classic & solo fagottist in het Belgian National Orchestra) 

In samenwerking met B-Classic

Aftersun 

De 11-jarige Sophie gaat samen met haar papa 
Calum op vakantie naar een Turkse badplaats. 
Terwijl er voor de beginnende puber een 
nieuwe wereld opengaat, worstelt 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 probeert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is 
een teder, krachtig en hartverscheurend portret 
van een vader-dochterrelatie vol oprechte 
warmte en melancholie. Paul Mescal kreeg 
alvast een Oscarnominatie voor zijn sublieme 
vertolking vol onderhuidse kwetsbaarheid.

2022, duur: 1:52, VS, 
VK, regie: Charlotte 
Wells, met: Paul 
Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, e.a. 

Vertoning:  21/3 (20u) 
met inleiding 
door  filmcriticus 
Karel Deburchgrave

La ligne

Margaret heeft haar eigen moeder met 
geweld aangevallen en krijgt daarop een 
contactverbod opgelegd: ze mag geen contact 
meer opnemen en niet binnen een straal van 
100 meter van het ouderlijke huis komen. Maar 
de afstand die haar letterlijk en figuurlijk scheidt 
van haar familie, versterkt Margarets verlangen 
net om dichter bij hen te komen.

Belgische actrice en zangeres Stéphanie 
Blanchoud overdondert volledig en legt in de 
rol van Margaret een verontrustende intensiteit 
in haar vertolking die het personage perfect 
doet kloppen. Een film die op een beklijvende 
manier laat zien hoe het overschrijden van 
grenzen mensen tot het uiterste kan drijven.

2022, duur: 1:41, 
België, Frankrijk, 
Zwitserland, regie: 
Ursula Meier, met: 
Stéphanie Blanchoud, 
Benjamin Biolay, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoning: 
6/3 (20u)

De Franse diplomaat De Roller is als commissaris 
voor Frans-Polynesië gestationeerd in Tahiti. Als 
politicus pur sang circuleert hij tussen het hogere 
establishment en zoekt hij het contact op met de 
lokale bevolking, soms aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat 
er opnieuw nucleaire testen zullen uitgevoerd 
worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit.

Een immersieve thriller van legendarisch 
filmmaker Albert Serra die als een sluimerende 
koortsdroom doordrongen is van onzekerheid 
en verdenking. Een film die in zijn traagheid doet 
nadenken over de rol van een individu wanneer 
er grotere intriges aan de gang zijn. 

2022, duur: 2:45, 
Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: 
Albert Serra, met: 
Benoït Magimel, Sergi 
López, e.a. dialogen: 
Engels, Farsi, Frans, 
Polynesisch, Portugees 

Vertoning:  
12/3 (16u30)

PacifictionEmpire of Light The Son

1980. In een oude bioscoop in een Engels 
kuststadje worstelt manager Hilary Small met haar 
geestelijke gezondheid. Wanneer ze een relatie 
begint met haar nieuwe werknemer Stephen, 
vinden ze allebei een gevoel van verbondenheid. 
Maar dan krijgen ze te maken met het bekrompen 
gedachtegoed van het kleine provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur Sam Mendes (1917) 
brengt met Empire of Light zijn eigen ode aan 
het filmmaken. Adembenemend mooi in beeld 
gebracht met ijzersterk acteerwerk van Olivia 
Colman en Colin Firth en nieuw talent Michael 
Ward. Een ontroerend drama over de kracht van 
menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, VK,  
regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, 
Micheal Ward, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/3 (20u) 

Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders 
voelt de 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis 
bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth besluiten om hem in huis 
te nemen. 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 The Father, die  Florian Zeller een Oscar voor Beste 
Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur opleverde, brengt Zeller met The 
Son opnieuw een hartverscheurend familiedrama. 
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.

2022, duur: 2:03, 
Frankrijk, VK,  regie: 
Florian Zeller, met: Hugh 
Jackman, Laura Dern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning:  5/3 (16u30), 
20/3 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema
Zondag 5 maart
14u30 Knor
16u30 The Son

Maandag 6 maart 
20u La ligne  

Dinsdag 7 maart
20u Tár 

Zondag 12 maart
16u30 Pacification 

Maandag 13 maart

20u VAF Wildcards on tour  

Dinsdag 14 maart

20u Sneak Preview  

Zondag 19 maart

16u30  I Am Not Your Negro  

Maandag 20 maart
20u The Son

Dinsdag 21 maart

20u Aftersun  

Zondag 26 maart
11u00 Wolf
14u30 The Lost Leonardo
16u30 Holding Up The Sky
20u00 Theater of Thought

Maandag 27 maart

20u Tár  

Dinsdag 28 maart
20u Empire of Light 

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

= met in- of uitleiding

Locatie

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

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

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

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

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

 = nominatie

Tár 
Lydia Tár is een 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. 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 ook overtuigd raken dat Tàr 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 krijgt bij grote roem en verering.

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

Vertoning: 7/3 (20u), 27/3 (20u) nagesprek met Bob Permentier 
(Artistiek leiding B-Classic & solo fagottist in het Belgian National Orchestra) 

In samenwerking met B-Classic

Aftersun 

De 11-jarige Sophie gaat samen met haar papa 
Calum op vakantie naar een Turkse badplaats. 
Terwijl er voor de beginnende puber een 
nieuwe wereld opengaat, worstelt 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 probeert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is 
een teder, krachtig en hartverscheurend portret 
van een vader-dochterrelatie vol oprechte 
warmte en melancholie. Paul Mescal kreeg 
alvast een Oscarnominatie voor zijn sublieme 
vertolking vol onderhuidse kwetsbaarheid.

2022, duur: 1:52, VS, 
VK, regie: Charlotte 
Wells, met: Paul 
Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, e.a. 

Vertoning:  21/3 (20u) 
met inleiding 
door  filmcriticus 
Karel Deburchgrave

La ligne

Margaret heeft haar eigen moeder met 
geweld aangevallen en krijgt daarop een 
contactverbod opgelegd: ze mag geen contact 
meer opnemen en niet binnen een straal van 
100 meter van het ouderlijke huis komen. Maar 
de afstand die haar letterlijk en figuurlijk scheidt 
van haar familie, versterkt Margarets verlangen 
net om dichter bij hen te komen.

Belgische actrice en zangeres Stéphanie 
Blanchoud overdondert volledig en legt in de 
rol van Margaret een verontrustende intensiteit 
in haar vertolking die het personage perfect 
doet kloppen. Een film die op een beklijvende 
manier laat zien hoe het overschrijden van 
grenzen mensen tot het uiterste kan drijven.

2022, duur: 1:41, 
België, Frankrijk, 
Zwitserland, regie: 
Ursula Meier, met: 
Stéphanie Blanchoud, 
Benjamin Biolay, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoning: 
6/3 (20u)

De Franse diplomaat De Roller is als commissaris 
voor Frans-Polynesië gestationeerd in Tahiti. Als 
politicus pur sang circuleert hij tussen het hogere 
establishment en zoekt hij het contact op met de 
lokale bevolking, soms aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat 
er opnieuw nucleaire testen zullen uitgevoerd 
worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit.

Een immersieve thriller van legendarisch 
filmmaker Albert Serra die als een sluimerende 
koortsdroom doordrongen is van onzekerheid 
en verdenking. Een film die in zijn traagheid doet 
nadenken over de rol van een individu wanneer 
er grotere intriges aan de gang zijn. 

2022, duur: 2:45, 
Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: 
Albert Serra, met: 
Benoït Magimel, Sergi 
López, e.a. dialogen: 
Engels, Farsi, Frans, 
Polynesisch, Portugees 

Vertoning:  
12/3 (16u30)

PacifictionEmpire of Light The Son

1980. In een oude bioscoop in een Engels 
kuststadje worstelt manager Hilary Small met haar 
geestelijke gezondheid. Wanneer ze een relatie 
begint met haar nieuwe werknemer Stephen, 
vinden ze allebei een gevoel van verbondenheid. 
Maar dan krijgen ze te maken met het bekrompen 
gedachtegoed van het kleine provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur Sam Mendes (1917) 
brengt met Empire of Light zijn eigen ode aan 
het filmmaken. Adembenemend mooi in beeld 
gebracht met ijzersterk acteerwerk van Olivia 
Colman en Colin Firth en nieuw talent Michael 
Ward. Een ontroerend drama over de kracht van 
menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, VK,  
regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, 
Micheal Ward, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/3 (20u) 

Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders 
voelt de 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis 
bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth besluiten om hem in huis 
te nemen. 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 The Father, die  Florian Zeller een Oscar voor Beste 
Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur opleverde, brengt Zeller met The 
Son opnieuw een hartverscheurend familiedrama. 
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.

2022, duur: 2:03, 
Frankrijk, VK,  regie: 
Florian Zeller, met: Hugh 
Jackman, Laura Dern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning:  5/3 (16u30), 
20/3 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Zondag 5 maart
14u30 Knor
16u30 The Son

Maandag 6 maart 
20u La ligne  

Dinsdag 7 maart
20u Tár 

Zondag 12 maart
16u30 Pacification 

Maandag 13 maart

20u VAF Wildcards on tour  

Dinsdag 14 maart

20u Sneak Preview  

Zondag 19 maart

16u30  I Am Not Your Negro  

Maandag 20 maart
20u The Son

Dinsdag 21 maart

20u Aftersun  

Zondag 26 maart
11u00 Wolf
14u30 The Lost Leonardo
16u30 Holding Up The Sky
20u00 Theater of Thought

Maandag 27 maart

20u Tár  

Dinsdag 28 maart
20u Empire of Light 

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

= met in- of uitleiding

Locatie

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

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

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

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

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

 = nominatie

Tár 
Lydia Tár is een 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. 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 ook overtuigd raken dat Tàr 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 krijgt bij grote roem en verering.

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

Vertoning: 7/3 (20u), 27/3 (20u) nagesprek met Bob Permentier 
(Artistiek leiding B-Classic & solo fagottist in het Belgian National Orchestra) 

In samenwerking met B-Classic

Aftersun 

De 11-jarige Sophie gaat samen met haar papa 
Calum op vakantie naar een Turkse badplaats. 
Terwijl er voor de beginnende puber een 
nieuwe wereld opengaat, worstelt 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 probeert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is 
een teder, krachtig en hartverscheurend portret 
van een vader-dochterrelatie vol oprechte 
warmte en melancholie. Paul Mescal kreeg 
alvast een Oscarnominatie voor zijn sublieme 
vertolking vol onderhuidse kwetsbaarheid.

2022, duur: 1:52, VS, 
VK, regie: Charlotte 
Wells, met: Paul 
Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, e.a. 

Vertoning:  21/3 (20u) 
met inleiding 
door  filmcriticus 
Karel Deburchgrave

La ligne

Margaret heeft haar eigen moeder met 
geweld aangevallen en krijgt daarop een 
contactverbod opgelegd: ze mag geen contact 
meer opnemen en niet binnen een straal van 
100 meter van het ouderlijke huis komen. Maar 
de afstand die haar letterlijk en figuurlijk scheidt 
van haar familie, versterkt Margarets verlangen 
net om dichter bij hen te komen.

Belgische actrice en zangeres Stéphanie 
Blanchoud overdondert volledig en legt in de 
rol van Margaret een verontrustende intensiteit 
in haar vertolking die het personage perfect 
doet kloppen. Een film die op een beklijvende 
manier laat zien hoe het overschrijden van 
grenzen mensen tot het uiterste kan drijven.

2022, duur: 1:41, 
België, Frankrijk, 
Zwitserland, regie: 
Ursula Meier, met: 
Stéphanie Blanchoud, 
Benjamin Biolay, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoning: 
6/3 (20u)

De Franse diplomaat De Roller is als commissaris 
voor Frans-Polynesië gestationeerd in Tahiti. Als 
politicus pur sang circuleert hij tussen het hogere 
establishment en zoekt hij het contact op met de 
lokale bevolking, soms aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat 
er opnieuw nucleaire testen zullen uitgevoerd 
worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit.

Een immersieve thriller van legendarisch 
filmmaker Albert Serra die als een sluimerende 
koortsdroom doordrongen is van onzekerheid 
en verdenking. Een film die in zijn traagheid doet 
nadenken over de rol van een individu wanneer 
er grotere intriges aan de gang zijn. 

2022, duur: 2:45, 
Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: 
Albert Serra, met: 
Benoït Magimel, Sergi 
López, e.a. dialogen: 
Engels, Farsi, Frans, 
Polynesisch, Portugees 

Vertoning:  
12/3 (16u30)

PacifictionEmpire of Light The Son

1980. In een oude bioscoop in een Engels 
kuststadje worstelt manager Hilary Small met haar 
geestelijke gezondheid. Wanneer ze een relatie 
begint met haar nieuwe werknemer Stephen, 
vinden ze allebei een gevoel van verbondenheid. 
Maar dan krijgen ze te maken met het bekrompen 
gedachtegoed van het kleine provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur Sam Mendes (1917) 
brengt met Empire of Light zijn eigen ode aan 
het filmmaken. Adembenemend mooi in beeld 
gebracht met ijzersterk acteerwerk van Olivia 
Colman en Colin Firth en nieuw talent Michael 
Ward. Een ontroerend drama over de kracht van 
menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, VK,  
regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, 
Micheal Ward, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/3 (20u) 

Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders 
voelt de 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis 
bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth besluiten om hem in huis 
te nemen. 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 The Father, die  Florian Zeller een Oscar voor Beste 
Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur opleverde, brengt Zeller met The 
Son opnieuw een hartverscheurend familiedrama. 
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.

2022, duur: 2:03, 
Frankrijk, VK,  regie: 
Florian Zeller, met: Hugh 
Jackman, Laura Dern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning:  5/3 (16u30), 
20/3 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Zondag 5 maart
14u30 Knor
16u30 The Son

Maandag 6 maart 
20u La ligne  

Dinsdag 7 maart
20u Tár 

Zondag 12 maart
16u30 Pacification 

Maandag 13 maart

20u VAF Wildcards on tour  

Dinsdag 14 maart

20u Sneak Preview  

Zondag 19 maart

16u30  I Am Not Your Negro  

Maandag 20 maart
20u The Son

Dinsdag 21 maart

20u Aftersun  

Zondag 26 maart
11u00 Wolf
14u30 The Lost Leonardo
16u30 Holding Up The Sky
20u00 Theater of Thought

Maandag 27 maart

20u Tár  

Dinsdag 28 maart
20u Empire of Light 

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

= met in- of uitleiding

Locatie

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

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
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leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
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in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
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Lydia Tár is een 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. 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 ook overtuigd raken dat Tàr 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 krijgt bij grote roem en verering.

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

Vertoning: 7/3 (20u), 27/3 (20u) nagesprek met Bob Permentier 
(Artistiek leiding B-Classic & solo fagottist in het Belgian National Orchestra) 
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Calum op vakantie naar een Turkse badplaats. 
Terwijl er voor de beginnende puber een 
nieuwe wereld opengaat, worstelt 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 probeert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is 
een teder, krachtig en hartverscheurend portret 
van een vader-dochterrelatie vol oprechte 
warmte en melancholie. Paul Mescal kreeg 
alvast een Oscarnominatie voor zijn sublieme 
vertolking vol onderhuidse kwetsbaarheid.

2022, duur: 1:52, VS, 
VK, regie: Charlotte 
Wells, met: Paul 
Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, e.a. 

Vertoning:  21/3 (20u) 
met inleiding 
door  filmcriticus 
Karel Deburchgrave

La ligne

Margaret heeft haar eigen moeder met 
geweld aangevallen en krijgt daarop een 
contactverbod opgelegd: ze mag geen contact 
meer opnemen en niet binnen een straal van 
100 meter van het ouderlijke huis komen. Maar 
de afstand die haar letterlijk en figuurlijk scheidt 
van haar familie, versterkt Margarets verlangen 
net om dichter bij hen te komen.

Belgische actrice en zangeres Stéphanie 
Blanchoud overdondert volledig en legt in de 
rol van Margaret een verontrustende intensiteit 
in haar vertolking die het personage perfect 
doet kloppen. Een film die op een beklijvende 
manier laat zien hoe het overschrijden van 
grenzen mensen tot het uiterste kan drijven.

2022, duur: 1:41, 
België, Frankrijk, 
Zwitserland, regie: 
Ursula Meier, met: 
Stéphanie Blanchoud, 
Benjamin Biolay, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoning: 
6/3 (20u)

De Franse diplomaat De Roller is als commissaris 
voor Frans-Polynesië gestationeerd in Tahiti. Als 
politicus pur sang circuleert hij tussen het hogere 
establishment en zoekt hij het contact op met de 
lokale bevolking, soms aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat 
er opnieuw nucleaire testen zullen uitgevoerd 
worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit.

Een immersieve thriller van legendarisch 
filmmaker Albert Serra die als een sluimerende 
koortsdroom doordrongen is van onzekerheid 
en verdenking. Een film die in zijn traagheid doet 
nadenken over de rol van een individu wanneer 
er grotere intriges aan de gang zijn. 

2022, duur: 2:45, 
Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: 
Albert Serra, met: 
Benoït Magimel, Sergi 
López, e.a. dialogen: 
Engels, Farsi, Frans, 
Polynesisch, Portugees 

Vertoning:  
12/3 (16u30)

PacifictionEmpire of Light The Son

1980. In een oude bioscoop in een Engels 
kuststadje worstelt manager Hilary Small met haar 
geestelijke gezondheid. Wanneer ze een relatie 
begint met haar nieuwe werknemer Stephen, 
vinden ze allebei een gevoel van verbondenheid. 
Maar dan krijgen ze te maken met het bekrompen 
gedachtegoed van het kleine provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur Sam Mendes (1917) 
brengt met Empire of Light zijn eigen ode aan 
het filmmaken. Adembenemend mooi in beeld 
gebracht met ijzersterk acteerwerk van Olivia 
Colman en Colin Firth en nieuw talent Michael 
Ward. Een ontroerend drama over de kracht van 
menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, VK,  
regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, 
Micheal Ward, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/3 (20u) 

Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders 
voelt de 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis 
bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth besluiten om hem in huis 
te nemen. 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 The Father, die  Florian Zeller een Oscar voor Beste 
Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur opleverde, brengt Zeller met The 
Son opnieuw een hartverscheurend familiedrama. 
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.

2022, duur: 2:03, 
Frankrijk, VK,  regie: 
Florian Zeller, met: Hugh 
Jackman, Laura Dern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning:  5/3 (16u30), 
20/3 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Zondag 5 maart
14u30 Knor
16u30 The Son

Maandag 6 maart 
20u La ligne  

Dinsdag 7 maart
20u Tár 

Zondag 12 maart
16u30 Pacification 

Maandag 13 maart

20u VAF Wildcards on tour  

Dinsdag 14 maart

20u Sneak Preview  

Zondag 19 maart

16u30  I Am Not Your Negro  

Maandag 20 maart
20u The Son

Dinsdag 21 maart

20u Aftersun  

Zondag 26 maart
11u00 Wolf
14u30 The Lost Leonardo
16u30 Holding Up The Sky
20u00 Theater of Thought

Maandag 27 maart

20u Tár  

Dinsdag 28 maart
20u Empire of Light 

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

= met in- of uitleiding

Locatie

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

2. Parking Dusart (op 200 meter van de zaal)
Koning Boudewijnlaan  4, Hasselt
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Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie van het Leuvense documentaire 
filmfestival DOCVILLE. DOCVILLE staat voor nationale en internationale documentairecinema: originele, 
intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben. Dit jaar voor het eerst 
ook met een luik in Cinema ZED Hasselt. Zondag 26 maart kan je je bij ons volledig onderdompelen in 
de wondere wereld van de documentaire.

Voor het volledige programma van DOCVILLE 2023 
in Leuven check www.docville.be.
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cinemazed.be/hasselt
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 5 jaarVanaf 8 jaar

Eind vorig jaar werden de VAF Wildcards, de 
grootste filmprijzen van het land, uitgereikt op 
Kortfilmfestival Leuven 2022. Dat de prijzen 
een belangrijke springplank zijn in de carrière 
van filmtalent, bewezen eerdere laureaten die 
ondertussen gevestigde waarden zijn.

De winnende films worden in een unieke 
compilatie vertoond op tournee langs de 
Vlaamse filmhuizen.

Tukuleur van Brahim Tall - VAF Wildcard Filmlab 
2022
Les murs qui crient van Evi Cats - VAF Wildcard 
Documentaire 2022
Inertia van Julie Verstraten - VAF Wildcard 
Animatie 2022
Klette van Michael Abay 
VAF Wildcard Fictie 2022

2022, duur: 0:56, 
België, regie: Diverse 
regisseurs 

Vertoning:  13/3 (20u) 
met nagesprek met de 
regisseurs

Babs krijgt voor haar verjaardag 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 ze hem houden. Maar opa blijkt 
stiekem andere plannen te hebben met Knor. 
Hij doet mee met de worstenwedstrijd van 
de Vereniging voor Vleeswaren van Verse 
Varkens…

Regisseur Mascha Halberstad won met deze 
heerlijke stop-motion film als eerste animatiefilm 
ooit het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste 
Regie en Beste Production Design én Knor is de 
Oscarinzending voor Beste lange animatiefilm 
voor Nederland. 

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

Vertoning:  

5/3 (14u30)

In deze Belgische co-productie vertrekt 
filmmaker Raoul Peck van een tekst van de 
Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin 
voor een reis door de zwarte geschiedenis die 
de Burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘60 
verbindt met het huidige Black Lives Matter.

De tekst, geschreven in 1979, is helaas nog steeds 
actueel en bespreekt een racisme dat veel dieper 
geworteld is, een fundamenteel gevoel waarbij men 
de andere niet in zijn menselijkheid wil aanvaarden. 

In het kader van Black History Month, in 
samenwerking met Avansa Limburg

2016, duur: 1:33, België, Frankrijk, VS, 
Zwitserland regie: Raoul 
Peck, dialogen: Engels

Vertoning:  19/3 
(16u30) met nagesprek 
met Prof. Dr. Koen Van 
Laer, SEIN - Identity, 
Diversity & Inequality 
Research, 
UHasselt

VAF Wildcards 
on Tour Knor

I Am Not 
Your Negro Sneak Preview

Verrassing! Vanaf deze maand introduceert 
Cinema ZED Hasselt een nieuwe vaste 
waarde in het programma: de Sneak Preview. 
Elke maand toveren we een wit konijn 
uit onze hoed, een topfilm in exclusieve 
avant-première die je als allereerste kan 
ontdekken. 

Welke dat juist wordt? Daar kom je pas achter 
wanneer je in de zaal zit. We kunnen wel al 
verklappen dat het een film is die je absoluut 
niet wil missen op het grote scherm. De ideale 
f ilmervaring voor iedereen die avontuurlijk 
aangelegd is.

Vertoning: 
14/3 (20u) met inleiding 
door onthaalmedewerker 
en stagiair Caro Raedts

J E U G D F I L MK O R T F I L M P R O G R A M M A D O C U M E N TA I R E

Legendarisch filmmaker Werner Herzog duikt in de mysteries van het 
menselijk brein. Hebben we echt autonomie over onze gedachten? Leven we 
in een gezamenlijke fantasie? Trekken muizen hun realiteit in twijfel? Kunnen 
vissen dromen? Een fascinerende kijk op de immense capaciteit van ons brein, 
het potentieel van neurotechnologie en de ethische implicaties ervan.

2022, duur: 1:48, Verenigde Staten,  regie: Werner Herzog, 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (20u)

Een wolfje wordt geboren in Duitsland, waar hij opgroeit in zijn roedel 
en met vallen en opstaan alles leert wat nodig is om als volwassen wolf 
de wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd gekomen is, begint hij aan 
een levensgevaarlijke tocht van duizenden kilometers en strijkt neer in 
Nederland, waar hij uiteindelijk zelf een nestje pups krijgt. Gefilmd over een 
periode van vier jaar breekt deze opzienbarende natuurfilm vol prachtige 
beelden een lans voor de terugkeer van de wolf in onze streken.

2022, duur: 1:30, Nederland, regie: Cees van Kempen, dialogen:  
Nederlands

Vertoning:  26/3 (11u)

Meer dan 500 miljoen dollar werd uiteindelijk betaald worden voor de 
Salvator Mundi, een wat gehavend schilderij toegeschreven Leonardo da 
Vinci, dat voor het eerst opdook tijdens een veiling in New Orleans. Maar 
is het duurste schilderij aller tijden wel een echte da Vinci of is dit slechts 
wat rijke kopers en machtige kunstinstellingen willen geloven? Hallucinante 
prijzen, onzekerheid over de authenticiteit en uiteindelijk een nieuwe 
verdwijning drijven de spanning op in dit hedendaagse mysterie.

2021, duur: 1:36, Denemarken, regie: Andreas Koefoed, dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (14u30)

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 Yanomami 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? 

2022, duur: 1:18, België, regie: Pieter Van Eecke 

Vertoning: 26/3 (16u30)

Theater of ThoughtWolf

The Lost Leonardo

Holding Up The Sky



Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie van het Leuvense documentaire 
filmfestival DOCVILLE. DOCVILLE staat voor nationale en internationale documentairecinema: originele, 
intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben. Dit jaar voor het eerst 
ook met een luik in Cinema ZED Hasselt. Zondag 26 maart kan je je bij ons volledig onderdompelen in 
de wondere wereld van de documentaire.

Voor het volledige programma van DOCVILLE 2023 
in Leuven check www.docville.be.
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Cinema ZED Hasselt 
De Nieuwe Zaal
Maastrichterstraat 96
3500 HasseltVanaf 5 jaarVanaf 8 jaar

Eind vorig jaar werden de VAF Wildcards, de 
grootste filmprijzen van het land, uitgereikt op 
Kortfilmfestival Leuven 2022. Dat de prijzen 
een belangrijke springplank zijn in de carrière 
van filmtalent, bewezen eerdere laureaten die 
ondertussen gevestigde waarden zijn.

De winnende films worden in een unieke 
compilatie vertoond op tournee langs de 
Vlaamse filmhuizen.

Tukuleur van Brahim Tall - VAF Wildcard Filmlab 
2022
Les murs qui crient van Evi Cats - VAF Wildcard 
Documentaire 2022
Inertia van Julie Verstraten - VAF Wildcard 
Animatie 2022
Klette van Michael Abay 
VAF Wildcard Fictie 2022

2022, duur: 0:56, 
België, regie: Diverse 
regisseurs 

Vertoning:  13/3 (20u) 
met nagesprek met de 
regisseurs

Babs krijgt voor haar verjaardag 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 ze hem houden. Maar opa blijkt 
stiekem andere plannen te hebben met Knor. 
Hij doet mee met de worstenwedstrijd van 
de Vereniging voor Vleeswaren van Verse 
Varkens…

Regisseur Mascha Halberstad won met deze 
heerlijke stop-motion film als eerste animatiefilm 
ooit het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste 
Regie en Beste Production Design én Knor is de 
Oscarinzending voor Beste lange animatiefilm 
voor Nederland. 

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

Vertoning:  

5/3 (14u30)

In deze Belgische co-productie vertrekt 
filmmaker Raoul Peck van een tekst van de 
Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin 
voor een reis door de zwarte geschiedenis die 
de Burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘60 
verbindt met het huidige Black Lives Matter.

De tekst, geschreven in 1979, is helaas nog steeds 
actueel en bespreekt een racisme dat veel dieper 
geworteld is, een fundamenteel gevoel waarbij men 
de andere niet in zijn menselijkheid wil aanvaarden. 

In het kader van Black History Month, in 
samenwerking met Avansa Limburg

2016, duur: 1:33, België, Frankrijk, VS, 
Zwitserland regie: Raoul 
Peck, dialogen: Engels

Vertoning:  19/3 
(16u30) met nagesprek 
met Prof. Dr. Koen Van 
Laer, SEIN - Identity, 
Diversity & Inequality 
Research, 
UHasselt

VAF Wildcards 
on Tour Knor

I Am Not 
Your Negro Sneak Preview

Verrassing! Vanaf deze maand introduceert 
Cinema ZED Hasselt een nieuwe vaste 
waarde in het programma: de Sneak Preview. 
Elke maand toveren we een wit konijn 
uit onze hoed, een topfilm in exclusieve 
avant-première die je als allereerste kan 
ontdekken. 

Welke dat juist wordt? Daar kom je pas achter 
wanneer je in de zaal zit. We kunnen wel al 
verklappen dat het een film is die je absoluut 
niet wil missen op het grote scherm. De ideale 
f ilmervaring voor iedereen die avontuurlijk 
aangelegd is.

Vertoning: 
14/3 (20u) met inleiding 
door onthaalmedewerker 
en stagiair Caro Raedts

J E U G D F I L MK O R T F I L M P R O G R A M M A D O C U M E N TA I R E

Legendarisch filmmaker Werner Herzog duikt in de mysteries van het 
menselijk brein. Hebben we echt autonomie over onze gedachten? Leven we 
in een gezamenlijke fantasie? Trekken muizen hun realiteit in twijfel? Kunnen 
vissen dromen? Een fascinerende kijk op de immense capaciteit van ons brein, 
het potentieel van neurotechnologie en de ethische implicaties ervan.

2022, duur: 1:48, Verenigde Staten,  regie: Werner Herzog, 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (20u)

Een wolfje wordt geboren in Duitsland, waar hij opgroeit in zijn roedel 
en met vallen en opstaan alles leert wat nodig is om als volwassen wolf 
de wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd gekomen is, begint hij aan 
een levensgevaarlijke tocht van duizenden kilometers en strijkt neer in 
Nederland, waar hij uiteindelijk zelf een nestje pups krijgt. Gefilmd over een 
periode van vier jaar breekt deze opzienbarende natuurfilm vol prachtige 
beelden een lans voor de terugkeer van de wolf in onze streken.

2022, duur: 1:30, Nederland, regie: Cees van Kempen, dialogen:  
Nederlands

Vertoning:  26/3 (11u)

Meer dan 500 miljoen dollar werd uiteindelijk betaald worden voor de 
Salvator Mundi, een wat gehavend schilderij toegeschreven Leonardo da 
Vinci, dat voor het eerst opdook tijdens een veiling in New Orleans. Maar 
is het duurste schilderij aller tijden wel een echte da Vinci of is dit slechts 
wat rijke kopers en machtige kunstinstellingen willen geloven? Hallucinante 
prijzen, onzekerheid over de authenticiteit en uiteindelijk een nieuwe 
verdwijning drijven de spanning op in dit hedendaagse mysterie.

2021, duur: 1:36, Denemarken, regie: Andreas Koefoed, dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (14u30)

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 Yanomami 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? 

2022, duur: 1:18, België, regie: Pieter Van Eecke 

Vertoning: 26/3 (16u30)

Theater of ThoughtWolf

The Lost Leonardo

Holding Up The Sky



Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie van het Leuvense documentaire 
filmfestival DOCVILLE. DOCVILLE staat voor nationale en internationale documentairecinema: originele, 
intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben. Dit jaar voor het eerst 
ook met een luik in Cinema ZED Hasselt. Zondag 26 maart kan je je bij ons volledig onderdompelen in 
de wondere wereld van de documentaire.

Voor het volledige programma van DOCVILLE 2023 
in Leuven check www.docville.be.
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op voorwaarde dat Knor een puppycursus 
volgt, mag ze hem houden. Maar opa blijkt 
stiekem andere plannen te hebben met Knor. 
Hij doet mee met de worstenwedstrijd van 
de Vereniging voor Vleeswaren van Verse 
Varkens…

Regisseur Mascha Halberstad won met deze 
heerlijke stop-motion film als eerste animatiefilm 
ooit het Gouden Kalf voor Beste Film, Beste 
Regie en Beste Production Design én Knor is de 
Oscarinzending voor Beste lange animatiefilm 
voor Nederland. 

2022, duur: 1:12,  
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Mascha Halberstad, 
dialogen: Nederlands
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5/3 (14u30)
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filmmaker Raoul Peck van een tekst van de 
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de Burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘60 
verbindt met het huidige Black Lives Matter.

De tekst, geschreven in 1979, is helaas nog steeds 
actueel en bespreekt een racisme dat veel dieper 
geworteld is, een fundamenteel gevoel waarbij men 
de andere niet in zijn menselijkheid wil aanvaarden. 

In het kader van Black History Month, in 
samenwerking met Avansa Limburg
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Zwitserland regie: Raoul 
Peck, dialogen: Engels
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Verrassing! Vanaf deze maand introduceert 
Cinema ZED Hasselt een nieuwe vaste 
waarde in het programma: de Sneak Preview. 
Elke maand toveren we een wit konijn 
uit onze hoed, een topfilm in exclusieve 
avant-première die je als allereerste kan 
ontdekken. 

Welke dat juist wordt? Daar kom je pas achter 
wanneer je in de zaal zit. We kunnen wel al 
verklappen dat het een film is die je absoluut 
niet wil missen op het grote scherm. De ideale 
f ilmervaring voor iedereen die avontuurlijk 
aangelegd is.
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in een gezamenlijke fantasie? Trekken muizen hun realiteit in twijfel? Kunnen 
vissen dromen? Een fascinerende kijk op de immense capaciteit van ons brein, 
het potentieel van neurotechnologie en de ethische implicaties ervan.

2022, duur: 1:48, Verenigde Staten,  regie: Werner Herzog, 
dialogen: Engels

Vertoning: 26/3 (20u)

Een wolfje wordt geboren in Duitsland, waar hij opgroeit in zijn roedel 
en met vallen en opstaan alles leert wat nodig is om als volwassen wolf 
de wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd gekomen is, begint hij aan 
een levensgevaarlijke tocht van duizenden kilometers en strijkt neer in 
Nederland, waar hij uiteindelijk zelf een nestje pups krijgt. Gefilmd over een 
periode van vier jaar breekt deze opzienbarende natuurfilm vol prachtige 
beelden een lans voor de terugkeer van de wolf in onze streken.

2022, duur: 1:30, Nederland, regie: Cees van Kempen, dialogen:  
Nederlands
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Meer dan 500 miljoen dollar werd uiteindelijk betaald worden voor de 
Salvator Mundi, een wat gehavend schilderij toegeschreven Leonardo da 
Vinci, dat voor het eerst opdook tijdens een veiling in New Orleans. Maar 
is het duurste schilderij aller tijden wel een echte da Vinci of is dit slechts 
wat rijke kopers en machtige kunstinstellingen willen geloven? Hallucinante 
prijzen, onzekerheid over de authenticiteit en uiteindelijk een nieuwe 
verdwijning drijven de spanning op in dit hedendaagse mysterie.
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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 Yanomami 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? 
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Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie van het Leuvense documentaire 
filmfestival DOCVILLE. DOCVILLE staat voor nationale en internationale documentairecinema: originele, 
intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben. Dit jaar voor het eerst 
ook met een luik in Cinema ZED Hasselt. Zondag 26 maart kan je je bij ons volledig onderdompelen in 
de wondere wereld van de documentaire.

Voor het volledige programma van DOCVILLE 2023 
in Leuven check www.docville.be.
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de wereld in te trekken. Wanneer zijn tijd gekomen is, begint hij aan 
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wordt door de Yanomami in Brazilië van generatie op generatie doorgegeven. 
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 Het nieuwstedelijk is het stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk. Het is 
een artist-run theaterhuis dat mee 
vorm geeft aan de stad en de samen-
leving van morgen.  Vanuit de stad 
richten we ons op de rest van de 
wereld. 
 
De Nieuwe Zaal is een theaterzaal 
in het hart van Hasselt met plaats 
voor theater, muziek, debat, audio 
en f ilm. Het is de vaste stek van 
Het nieuwstedelijk in Hasselt  e n 
sinds  een jaar  ook de thuisbasis van 
Cinema ZED Hasselt. 

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

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

Welkom in Cinema ZED Hasselt!

 = nominatie

Tár 
Lydia Tár is een 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. 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 ook overtuigd raken dat Tàr 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 krijgt bij grote roem en verering.

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

Vertoning: 7/3 (20u), 27/3 (20u) nagesprek met Bob Permentier 
(Artistiek leiding B-Classic & solo fagottist in het Belgian National Orchestra) 

In samenwerking met B-Classic

Aftersun 

De 11-jarige Sophie gaat samen met haar papa 
Calum op vakantie naar een Turkse badplaats. 
Terwijl er voor de beginnende puber een 
nieuwe wereld opengaat, worstelt 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 probeert te begrijpen.

Charlotte Wells’ autobiografische debuutfilm is 
een teder, krachtig en hartverscheurend portret 
van een vader-dochterrelatie vol oprechte 
warmte en melancholie. Paul Mescal kreeg 
alvast een Oscarnominatie voor zijn sublieme 
vertolking vol onderhuidse kwetsbaarheid.

2022, duur: 1:52, VS, 
VK, regie: Charlotte 
Wells, met: Paul 
Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall, e.a. 

Vertoning:  21/3 (20u) 
met inleiding 
door  filmcriticus 
Karel Deburchgrave

La ligne

Margaret heeft haar eigen moeder met 
geweld aangevallen en krijgt daarop een 
contactverbod opgelegd: ze mag geen contact 
meer opnemen en niet binnen een straal van 
100 meter van het ouderlijke huis komen. Maar 
de afstand die haar letterlijk en figuurlijk scheidt 
van haar familie, versterkt Margarets verlangen 
net om dichter bij hen te komen.

Belgische actrice en zangeres Stéphanie 
Blanchoud overdondert volledig en legt in de 
rol van Margaret een verontrustende intensiteit 
in haar vertolking die het personage perfect 
doet kloppen. Een film die op een beklijvende 
manier laat zien hoe het overschrijden van 
grenzen mensen tot het uiterste kan drijven.

2022, duur: 1:41, 
België, Frankrijk, 
Zwitserland, regie: 
Ursula Meier, met: 
Stéphanie Blanchoud, 
Benjamin Biolay, e.a. 
dialogen: Frans

Vertoning: 
6/3 (20u)

De Franse diplomaat De Roller is als commissaris 
voor Frans-Polynesië gestationeerd in Tahiti. Als 
politicus pur sang circuleert hij tussen het hogere 
establishment en zoekt hij het contact op met de 
lokale bevolking, soms aan de zelfkant van de 
maatschappij. Wanneer hij het gerucht hoort dat 
er opnieuw nucleaire testen zullen uitgevoerd 
worden in de regio, gaat hij op onderzoek uit.

Een immersieve thriller van legendarisch 
filmmaker Albert Serra die als een sluimerende 
koortsdroom doordrongen is van onzekerheid 
en verdenking. Een film die in zijn traagheid doet 
nadenken over de rol van een individu wanneer 
er grotere intriges aan de gang zijn. 

2022, duur: 2:45, 
Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Spanje, regie: 
Albert Serra, met: 
Benoït Magimel, Sergi 
López, e.a. dialogen: 
Engels, Farsi, Frans, 
Polynesisch, Portugees 

Vertoning:  
12/3 (16u30)

PacifictionEmpire of Light The Son

1980. In een oude bioscoop in een Engels 
kuststadje worstelt manager Hilary Small met haar 
geestelijke gezondheid. Wanneer ze een relatie 
begint met haar nieuwe werknemer Stephen, 
vinden ze allebei een gevoel van verbondenheid. 
Maar dan krijgen ze te maken met het bekrompen 
gedachtegoed van het kleine provinciestadje.

Oscarwinnend regisseur Sam Mendes (1917) 
brengt met Empire of Light zijn eigen ode aan 
het filmmaken. Adembenemend mooi in beeld 
gebracht met ijzersterk acteerwerk van Olivia 
Colman en Colin Firth en nieuw talent Michael 
Ward. Een ontroerend drama over de kracht van 
menselijke verbondenheid in turbulente tijden.

2023, duur: 1:54, VK,  
regie: Sam Mendes, 
met: Olivia Colman, 
Micheal Ward, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning: 28/3 (20u) 

Een aantal jaar na de scheiding van zijn ouders 
voelt de 17-jarige Nicholas zich niet langer thuis 
bij zijn moeder Kate. Zijn vader Peter en diens 
nieuwe partner Beth besluiten om hem in huis 
te nemen. 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 The Father, die  Florian Zeller een Oscar voor Beste 
Scenario én Anthony Hopkins zijn tweede Oscar 
voor Beste Acteur opleverde, brengt Zeller met The 
Son opnieuw een hartverscheurend familiedrama. 
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.

2022, duur: 2:03, 
Frankrijk, VK,  regie: 
Florian Zeller, met: Hugh 
Jackman, Laura Dern, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoning:  5/3 (16u30), 
20/3 (20u)

Tarieven
Basistarief: € 11

Basistarief jeugdfilms: € 9

Reductietarief: € 9 
 Op vertoon van je KLASSE-lerarenkaart | 

Samenaankoop KU Leuven

Studententarief: € 9
 Uitsluitend aan de ticketbalie |  

Op vertoon van je studentenkaart

ZES X ZED-Kaart 
(6 toegangtickets): € 54
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en 

online. 2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

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

www.cinemazed.be/hasselt
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Schema
Zondag 5 maart
14u30 Knor
16u30 The Son

Maandag 6 maart 
20u La ligne  

Dinsdag 7 maart
20u Tár 

Zondag 12 maart
16u30 Pacification 

Maandag 13 maart

20u VAF Wildcards on tour  

Dinsdag 14 maart

20u Sneak Preview  

Zondag 19 maart

16u30  I Am Not Your Negro  

Maandag 20 maart
20u The Son

Dinsdag 21 maart

20u Aftersun  

Zondag 26 maart
11u00 Wolf
14u30 The Lost Leonardo
16u30 Holding Up The Sky
20u00 Theater of Thought

Maandag 27 maart

20u Tár  

Dinsdag 28 maart
20u Empire of Light 

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

= met in- of uitleiding

Locatie

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

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