
Abel
Zoon Abel van 31 jaar woont nog 
steeds thuis bij moeder Duif en 
vader Victor. Dit tot grote erger-
nis van zijn vader, maar tot groot 
geluk van zijn moeder. Vader doet 
er alles aan om Abel het huis uit 
te krijgen. Een psychiater, een 
magnetiseur, een meisje van de 
toneelvereniging, niets lukt! Als 
Abel en zijn moeder een televisie 
kopen is voor de vader de maat 
echt vol. Abel wordt hardhandig 
op straat gezet. Dan ontmoet hij 
Zus, een stripteasemeisje. Het klikt 
tussen hen en Abel trekt bij haar 
in. Deze Zus blijkt echter weer het 
liefje van zijn vader te zijn. Als zijn 
moeder haar ziet in een trui van 
Abel en Abel zijn vader ontdekt bij 
‘De Naakte Meisjes’ zijn de poppen 
echt aan het dansen... 
fictie | 105 min. | > 6 jaar  | TRAILER

Arctic
Een man strandt op de Noordpool 
en wacht totdat hij eindelijk gered 
wordt. Wanneer het ernaar uitziet 
dat hulp onderweg is, gebeurt er 
een ernstig ongeluk en is zijn kans 
op redding verkeken. Nu moet hij 
een belangrijke beslissing nemen: 
in het kamp blijven waar het rela-
tief veilig is, of eropuit trekken en 
het onbekende tegemoet gaan, in 
de hoop redding te vinden.
fictie | 97 min. | > 12 jaar  | TRAILER

The Best of  
Enemies
Gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal, richt de film zich op de 
onwaarschijnlijke relatie tussen 
Ann Atwater, een uitgesproken 
burgerrechtenactivist en C.P. 
Ellis, een lokale Ku Klux Klan-lei-
der. Ellis woonde met tegenzin 
een gemeenschapsvergadering 
bij tijdens de racistisch geladen 
zomer van 1971 waarbij het ging 
over de desegregatie van scholen 
in Durham in North Carolina. De 
ongelooflijke gebeurtenissen die 
zich ontvouwden, zouden Durham 
en de levens van Atwater en Ellis 
voor altijd veranderen.
fictie | 133 min. | > 12 jaar | TRAILER

Capharnaüm
Volgens de arts moet Zain een jaar 
of twaalf zijn, maar niemand kent 
zijn precieze leeftijd; hij is bij zijn 
geboorte niet aangemeld. Zo zijn 
er meer basale zaken die in het 
chaotische leven van Zain en zijn 
broertjes en zusjes ontbreken: een 
leefbaar onderkomen, voldoende 
eten, bescherming en liefde. Daar-
om daagt Zain zijn ouders voor 
de rechter. Zijn aanklacht is dat ze 
hem op de wereld hebben gezet.
fictie | 120 min. | > 12 jaar | TRAILER

The Children Act
Het huwelijk van rechter Fiona 
Maye met haar man staat op 
losse schroeven. Ze stort zich op 
een ingewikkelde zaak waarbij 
een doodzieke 17-jarige jongen, 
gediagnosticeerd met kanker, 
behandeling weigert op grond van 
de religieuze overtuigingen van zijn 
familie.
fictie | 105 min. | > 12 jaar | TRAILER

Dirty God
Jade woont samen met haar 2-ja-
rige dochter bij haar moeder in een 
arbeiderswijk in Londen. In de bloei 
van haar leven heeft een wraakac-
tie van haar ex haar achtergelaten 
met blijvende littekens. Het brui-
sende nachtleven was voor Jade 
en haar vriendinnen een wekelijks 
hoogtepunt, maar tegenwoordig 
wordt ze in clubs geconfronteerd 
met starende blikken. Hierdoor 
wordt ze gedwongen een herde-
finitie van schoonheid te vinden. 
Ondanks alle pijnlijke ervaringen 
laat Jade zich niet uit het veld 
slaan, en neemt ze het besluit 
om de weg naar zichzelf en haar 
dochter terug te vinden.
fictie | 104 min. | > 16 jaar | TRAILER

Dogman
Marcello bezit een hondentrimsa-
lon in een vervallen buitenwijk 
aan de Italiaanse kust. Hij is een 
bescheiden man, houdt van zijn 
werk en wordt zeer gewaardeerd 
door zijn buurtgenoten. De rust in 
de wijk wordt verstoord als Simo-
ne, een ex-bokser verslaafd aan 
cocaïne, vrijkomt en de buurt ter-
roriseert. De onzekere Marcello laat 
zich door Simone meeslepen in 
een spiraal van geweld. Wanneer 
Marcello zich voor de zoveelste 
keer verraden ziet door Simone, is 
de maat vol en begint hij te zinnen 
op wraak.
fictie | 102 min. | > 16 jaar | TRAILER

Everybody Knows
Laura en haar gezin reizen vanuit 
Buenos Aires terug naar haar 
geboortedorp in Spanje voor een 
huwelijk. De bruiloft is een grote 
reünie met de hele familie, dorps-
vrienden en haar oude liefde Paco. 
Wanneer het feest ruw verstoord 
wordt door de verdwijning van 
Laura’s dochter, staat het leven van 
de Spaanse familie op z’n kop. In 
hun zoektocht naar antwoorden 
komen lang verborgen familiege-
heimen boven drijven.
fictie | 132 min. | > 12 jaar | TRAILER
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https://www.youtube.com/watch?v=fqMy0ZsfRng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z9JgpGYn7Pw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eKM6fSTs-A0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZzQcLv_9jx8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2fzJkshShkA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=R1eps0Bo9gs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=InHR4AGbavo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AuzgSlV_T6M
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Gräns
Douaneofficier Tina staat bekend 
om haar buitengewone reukver-
mogen. Het is bijna alsof ze het 
schuldgevoel van iemand kan 
opsnuiven als die iets verbergt. 
Maar wanneer Vore, een verdacht 
uitziende man, langs haar heen 
loopt, worden haar vaardigheden 
voor het eerst uitgedaagd. Tina 
merkt dat Vore iets verbergt dat ze 
niet kan identificeren. Naarmate 
Tina een speciale band met Vore 
ontwikkelt en zijn ware identiteit 
ontdekt, realiseert ze zich ook de 
waarheid over zichzelf.
fictie | 102 min. | > 16 jaar | TRAILER

Hotel Mumbai
De film vertelt het waargebeurde 
verhaal van de verwoestende 
aanvallen in Mumbai in 2008. Een 
groep zwaar bewapende Pakis-
taanse militanten opent de aanval 
op het iconische Taj Mahal Palace 
hotel in India. Gedurende 68 uur 
worden honderden mensen gegij-
zeld, klinken er schoten en woedt 
er een enorme brand. Wanneer de 
rook is opgetrokken blijken meer 
dan 160 mensen gedood te zijn en 
nog veel meer gewonden.
fictie | 125 min. | > 16 jaar | TRAILER

Liebe in den  
Gängen
Wanneer de metselaar Christian 
zijn baan kwijtraakt, gaat hij aan 
de slag als vakkenvuller in een 
supermarkt, een voor hem com-
pleet nieuwe wereld. Hij ontmoet 
er onder meer Rudi en Bruno, die 
hij als zijn leermeester en vaderfi-
guur ziet. Ook kruist Christian het 
pad van collega Marion waarmee 
hij regelmatig afspreekt aan het 
koffieapparaat. Algauw wordt 
Christian aanvaard binnen de 
supermarktfamilie.
fictie | 125 min. | > 12 jaar | TRAILER

Nu verandert er 
langzaam iets  
Filmische observatie van de 
hedendaagse zoektocht naar 
persoonlijke groei en zingeving. 
De documentaire brengt allerlei 
manieren van zelfontplooiing en 
cursussen gericht op innerlijke 
groei en persoonlijke effectiviteit 
in beeld: therapiesessies met 
dieren, zoals varkensmassage en 
leiderschapstraining met paar-
den; een presentatie over geluk 
voor basisschoolleerlingen, een 
cursus ‘omgaan met spanning en 
agressie’ bij de afdeling Handha-
ving & Toezicht en een vlogger 
die met behulp van zachte, 
ontspannende geluiden haar ge-
streste volgers tot rust probeert 
te brengen.
docu | 105 min. | AL | TRAILER

A Private War
Dit is het verhaal van de Ame-
rikaanse oorlogsjournaliste 
Marie Colvin, werkzaam bij The 
Sunday Times, een Britse krant. 
Ver verwijderd van de frontlinie 
moet Colvin een persoonlij-
ke strijd uitvechten wanneer 
ze te maken krijgt met een 
posttraumatische stressstoor-
nis. Ondanks dit moet ze haar 
gezondheid en veiligheid op het 
spel zetten om op nieuws te 
blijven jagen.
fictie | 110 min. | > 16 jaar | TRAILER

Pupille
Théo wordt op de dag van zijn 
geboorte door zijn biologische 
moeder afgestaan ter adoptie. 
De moeder heeft twee maanden 
om haar beslissing te herover-
wegen. Een tijdje later belandt 
het kind bij een adoptiemoeder. 
Haar naam is Alice en ze vecht al 
tien jaar voor een kind. “Pupille” 
is het verhaal van de ontmoeting 
tussen Alice, 41 en Théo, drie 
maanden.
fictie | 107 min. | > 6 jaar | TRAILER

Ramen Shop 
Film & Food
Masato is een jonge chef-kok in de 
stad Takasaki in Japan. Na de plotse-
linge dood van zijn emotioneel verre 
vader, heeft hij kans om een koffer 
te krijgen met souvenirs en een rood 
notitieboekje - vol met mijmeringen 
en oude foto’s - achtergelaten door 
zijn Singaporese moeder die stierf 
toen hij nog maar tien jaar oud was. 
Hij vertrekt naar Singapore met het 
notitieboekje, in de hoop het verhaal 
van zijn leven, maar ook dat van zijn 
ouders, te kunnen samenvatten. 
Daar ontmoet hij Miki, een Japanse 
alleenstaande moeder die hem 
helpt zijn oom van moeders kant op 
te sporen.
fictie | 89 min. | > 16 jaar | TRAILER

 

Rocketman
Rocketman’ vertelt het waarge-
beurde verhaal van Elton John. 
Elton besluit als jonge jongen naar 
het beroemde conservatorium 
Royal Academy of Music te gaan, 
waarna hij vervolgens een muzi-
kale samenwerking met Bernie 
Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij 
uitgroeien tot een wereldberoem-
de superster.
fictie | 121 min. | > 12 jaar | TRAILER

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Hf1k60H_SQM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TWoxso_zMr4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2G3ja3ZznL8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WJBEJFC2UEw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TL9HApVs76Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=XgnGpRcJzhg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yhyzUGBXtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=WF5KHR19O7Y&t=6s
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Searching
David is vader van Margot. Hun 
communicatie speelt zich voorna-
melijk via het scherm af waardoor 
David zich eerder geïrriteerd dan 
bezorgd voelt wanneer zijn doch-
ter niet op zijn berichten reageert. 
Tot hij ontdekt dat ze vermist is. 
Terwijl een rechercheur erbij wordt 
geroepen, doorzoekt David op 
Margots laptop het net af naar 
mogelijke aanwijzingen naar haar 
locatie.
fictie | 102 min. | > 12 jaar | TRAILER

Serenity
‘Serenity’ volgt het verhaal van 
een kapitein van een vissersboot 
in de Caraïbische eilanden. Zijn 
leven krijgt een nieuwe wending 
wanneer zijn mysterieuze verleden 
hem lijkt te achtervolgen. Het 
gevolg is dat hij verstrikt raakt in 
een wereld waar niet alles is wat 
het lijkt.
fictie | 106 min. | > 16 jaar | TRAILER

De Wilde Stad
De Wilde Stad schetst een beeld 
van de stad vanuit een totaal 
nieuw perspectief, dat van de 
onopgemerkte inwoners: de vele 
wilde dieren en planten. Bergke-
tens van glas en beton, industriële 
savannes, kilometers rioolbuizen. 
Voor een groot aantal wilde dieren, 
bomen en planten zijn onze 
straten, tunnels, waterwegen en 
gebouwen van baksteen net zo 
geschikt en aantrekkelijke als een 
oerbos of nieuwe wildernis. De 
stad verdringt of vervangt niet de 
natuur, het is natuur. De forenzen-
de patatmeeuw en de vinexvos 
zijn net zo wild en bijzonder als de 
zeehond en de panda.
docu | 85 min. | > AL | TRAILER

Yesterday 
Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Hij komt 
erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op 
aarde is die zich de ‘Beatles’ kan 
herinneren. Met de kennis van 
al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit.
fictie | 112 min. | > 9 jaar | TRAILER

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=TYm-gPZgGLs
https://www.youtube.com/watch?v=qOzr0svl_zg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7TkM94ua2ZI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=YaNRo3nj4IE
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A Casa Tutti Bene
Film & Food
Een familie komt samen op een 
prachtig eiland om de bruiloft te 
vieren van een oom en tante. Het 
feest is een succes maar wanneer 
iedereen de volgende dag naar 
huis wil steekt er een storm op 
waardoor de boot niet kan varen. 
Als de familieleden langer samen 
vast zitten blijken er allerhande 
geheimen de kop op te steken wat 
leidt tot grote spanningen. 
fictie  | 106 min. | > 6 jaar | TRAILER

Aladdin
Aladdin is een straatschoffie dat 
steelt om te overleven en verliefd 
is op een prinses, de dochter van 
de Sultan. Vervolgens vindt hij een 
magische lamp, waaruit een Geest 
verschijnt die in staat is wensen te 
vervullen. Met hulp van deze Geest 
probeert Aladdin vervolgens het 
hart van de prinses te veroveren.
fictie  | 138 min. | > 9 | TRAILER

American Animals
Terwijl Spencer en Warren van 
een ander leven dromen vatten ze 
hun studies aan in dezelfde stad, 
achtervolgd door de angst dat ze 
voorgoed onbeduidend zullen zijn. 
Een rondleiding in de waardevolle 
boekencollectie van Spencers 
school brengt de vrienden op een 
idee. Ze plannen een van de meest 
gedurfde kunstroven uit de recente 
geschiedenis met de speciale 
collectie van de universiteitsbiblio-
theek als doelwit. Ze werven twee 
andere vrienden aan om de klus te 
helpen klaren. Gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal.
fictie | 116 min. | > 12 jaar | TRAILER

Baantjer, het Begin 
In de roerige jaren 80 wordt re-
chercheur Jurre de Cock gestatio-
neerd in het rauwe politiestation 
op de Warmoesstraat in Amster-
dam. Samen met zijn nieuwe 
partner Tonnie Montijn stuit De 
Cock op een moordzaak die leidt 
naar een mogelijke aanslag tijdens 
de kroning van prinses Beatrix. Ze 
moeten alles op alles zetten om 
een drama op de kroningsdag te 
voorkomen.
fictie | 113 min. | > 12 jaar  | TRAILER

Ballon 
Zomer 1979 in Thüringen. De fami-
lies Strelzyk en Wetzel hebben een 
gewaagd plan. Ze willen met een 
zelfgemaakte luchtballon vluchten 
van de DDR naar het Westen. Zelfs 
wanneer de ballon gebouwd is, 
blijft de vader Günter Wetzel tegen 
de ontsnapping. Hij is bang dat de 
ballon te klein is. Met vier mensen 
begint de familie Strelzyk aan het 
levensbedreigende avontuur. Kort 
voor de grens begint de ballon 
echter plots te dalen als gevolg van 
technische problemen en begint 
een zenuwslopende race tegen 
de klok.
fictie  | 120 min. | > 12 jaar | TRAILER

The Biggest  
Little Farm
“The Biggest Little Farm” volgt 
twee dromers en hun geliefde 
hond wanneer ze een keuze ma-
ken die hen hun klein appartement 
in L.A. doet verlaten. Ze trekken 
naar het platteland om één van 
de meest markante boerderijen in 
zijn soort te bouwen in volledige 
co-existentie met de natuur. Ze 
planten 10.000 bomen, telen 
honderden gewassen en houden 
allerlei soorten dieren - waaronder 
een onvergetelijk varken genaamd 
Emma en haar beste vriend, de 
haan Mr Greasy.
docu  | 91 min. | > 9 jaar | TRAILER

Den Skyldige
In een meldkamer van de alarm-
centrale beantwoordt Asger Holm 
een noodoproep van een ontvoer-
de vrouw. Wanneer de verbinding 
plotseling wordt verbroken begint 
de zoektocht naar de vrouw en 
haar ontvoerder. Met zijn telefoon 
als enige hulpmiddel begint Asger 
aan een race tegen de klok om de 
vrouw te redden. Al snel blijkt dat 
het misdrijf waar hij mee te maken 
heeft, veel groter is dan hij eigenlijk 
dacht.
fictie  | 85 min. | AL | TRAILER

Figlia Mia
De losbandige, levenslustige An-
gelica heeft haar dochter Vittoria 
laten opvoeden door Tina, die haar 
hielp bij de bevalling. Tina laat zich 
door haar man Umberto overhalen 
Vittoria in contact te brengen met 
Angelica, maar kan niet voorzien 
dat Vittoria daarna Angelica stie-
kem blijft ontmoeten. Geleidelijk 
begint Vittoria te beseffen hoe de 
vork werkelijk in de steel zit, met 
dramatische gevolgen voor haar-
zelf en haar beide moeders.
fictie | 100 min. | > 12 jaar | TRAILER

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JQGE5dcd6jc
http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cSovWsv2fhs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SKvPVvy2Kn8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PEJg-8bY4fU
https://www.youtube.com/watch?v=jIpMqzR4A8g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DojKCYpER9c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JRPMYtsNgHw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=u5DuJaTKe4o
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First Man
Een kijk in het leven van de Ame-
rikaanse astronaut Neil Armstrong 
en de legendarische ruimtemissie 
waardoor hij de eerste man werd 
die een voet op de maan zette op 
20 juli 1969. We volgen zijn reis die 
leidt tot deze gebeurtenis die ge-
rust een van de gevaarlijkste in de 
geschiedenis van de ruimtereizen 
genoemd mag worden. Hiertoe 
behoren ook de offers die hij en 
het land moeten brengen.
fictie  | 134 min. | > 12 jaar | TRAILER

Grace jones:  
Bloodlight  
and Bami
Model, homo-icoon en actrice: 
de androgyne bisschopsdochter 
Grace Jones is het allemaal. Maar 
bovenal staat ze te boek als de 
zangeres die met platen als ‘Night-
clubbing’ en ‘Slave to the Rhythm’ 
in de jaren tachtig een brug sloeg 
tussen disco en new wave, en 
aldus water en vuur verzoende. 
Een reis van Jones met haar zoon 
Paulo naar haar vaderland Jamaica 
én een uniek concert in Dublin 
lopen als twee rode draden door 
deze docu.
docu | 115 min. | AL | TRAILER

Green Book
‘Green Book’ volgt een Itali-
aans-Amerikaanse uitsmijter, Tony 
Lip genaamd, die tijdelijk zonder 
werk zit als zijn nachtclub een paar 
maanden dicht gaat. Vervolgens 
besluit hij als chauffeur rond te rij-
den voor een uiterst getalenteerde 
pianist. De twee leven in een totaal 
andere wereld, maar krijgen gelei-
delijk aan een band met elkaar.
fictie  | 130 min. | > 12 jaar | TRAILER

Heartbound
De Thais-Deense Sommai woont 
al 25 jaar in noordelijk Jutland met 
haar man Niels. Met haar leven-
servaring en kennis van de Deense 
maatschappij helpt ze andere 
Thaise vrouwen bij het vinden van 
een Deense man en het opbou-
wen van een bestaan. Een aantal 
woont al jaren in Denemarken en 
heeft kinderen, anderen staan op 
het punt de stap naar Europa te 
nemen of besluiten toch in Thai-
land te blijven.
docu  | 90 min. | AL | TRAILER

Heavy Trip 
Turo zit vast in een klein stadje 
in het noorden van Finland. Zijn 
enige lichtpunt in het leven is 
zijn amateur metalband Impaled 
Rektum, waarvan hij de lead-
zanger is. Als ze een uitnodiging 
krijgen om te spelen op het grote 
metalfestival Northern Damnation 
in Noorwegen grijpen ze hun kans. 
Ze stelen een busje, een lijk en 
een grafkist, halen een drummer 
uit een inrichting en rijden naar 
Noorwegen.
fictie  | 92 min. | > 12 jaar | TRAILER

Kort! Kort! Kort!
3 korte docu’s en 3 korte  
speelfilms van eigen bodem,
ingeleid door Walter Visser.  
Er is live muziek aanwezig.
110 min. | AL
Filmpje voor Mama  | docu
Zeemeerman  | fictie
Nachtdienst  | docu
Vier Meter | fictie
Hollandse Nieuwe | fictie
Onder Water | docu

Minding the Gap 
Als tieners zijn Bing, Zack en Keire 
verenigd door hun liefde voor 
skateboarden. Terwijl ze te maken 
krijgen met verantwoordelijkheden 
wanneer ze volwassen worden, 
bedreigen onverwachte openba-
ringen hun vriendschap van tien 
jaar. Het blijkt dat ze alle drie fysiek 
werden misbruikt door hun vader.
docu | 93 min. | > 12 jaar | TRAILER

le Jeu 
Bevriende koppels gaan bij elkaar 
op bezoek voor een etentje. Gedu-
rende de avond komt een vrouw 
met het idee voor een zogenaamd 
spel: elk van hen plaatst zijn of 
haar mobiel op tafel waarna elke 
sms, telefoontje, mail of Face-
bookbericht verplicht aan elkaar 
meegedeeld dient te worden. 
Aarzelend stemmen de vrienden 
toe, maar het duurt niet lang eer 
geheimen onthuld worden. 
fictie | 90 min. | > 6 jaar | TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=_8cuguFJ4PI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YZT7Sp5AXIs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wN2qagbwJ_U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KTtmjdQr2dM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=La5YWLmDun4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zUGWry8zxSQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=pyRjXRawhUk


Las Herederas
Asuncion in Paraguay, 2012. Een 
vrouw van welgestelde achter-
grond erft genoeg geld om een 
comfortabel leven te kunnen lei-
den. Nu, op haar zestigste, beseft 
ze dat ze geen cent meer heeft. 
Ze komt voor een nieuwe situatie 
te staan die ze zelf nooit voor 
mogelijk hield.
fictie  | 98 min. | > 6 jaar | TRAILER

Lazzaro Felice
Lazzaro is een jonge boer die 
over een uitzonderlijke goedheid 
beschikt en die in het landelijke 
Inviolata woont. Het leven op het 
platteland is eeuwenlang hetzelf-
de gebleven: de markies buit de 
boeren uit die, op hun beurt, van 
Lazzaro profiteren. Op een zomer 
raakt laatstgenoemde bevriend 
met Tancredi, de zoon van de mar-
kies. Het is hierdoor dat Lazzaro 
door de tijd kan reizen en die hem 
naar de moderne wereld zal leiden.
fictie  | 130 min. | > 12 jaar | TRAILER

Leave no Trace
Will leeft een paradijselijk bestaan 
in Forest Park, een regenwoud in 
Portland, met zijn dertienjarige 
dochter Tom. Door een misstap 
verandert hun leven voorgoed 
wanneer de autoriteiten hen uit 
hun verborgen woonomgeving 
haalt. Hierdoor moeten vader en 
dochter op zoek naar een nieuwe 
plek die ze hun thuis kunnen 
noemen.
fictie | 109 min. | > 9 jaar | TRAILER

Mijn Bijzonder 
Rare Week met 
Tess
Bang om als jongste van het gezin 
alleen over te blijven, begint Sam 
tijdens zijn vakantie op Terschelling 
vastberaden aan zijn zelfverzon-
nen alleenheidstraining. Door de 
ontmoeting met de ongrijpbare 
Tess, die een groot geheim met zich 
meedraagt, wordt hij een avontuur 
in getrokken dat hem doet inzien dat 
je je familie juist moet koesteren in 
plaats van ontvluchten. Sam neemt 
een drastisch besluit waardoor zijn 
bijzondere vriendschap met Tess op 
het spel komt te staan en Tess haar 
leven voorgoed zal veranderen.
fictie | 82 min. | AL | TRAILER

 

Nous Finirons  
Ensemble
Een vriendengroep, inmiddels 
de veertig gepasseerd, wil Max 
verrassen voor zijn verjaardag en 
trekt opnieuw naar het prachtige 
Zuid-Frankrijk. De verrassing is 
compleet, maar het onthaal wat 
minder… Door een ruzie tussen Max 
en Eric hebben ze elkaar al jaren niet 
gezien en is niemand zich bewust 
van de benarde situatie waarin 
Max zich bevindt. In een poging tot 
verzoening weet Eric de reünie te 
redden. Toch komen er ook deze 
vakantie geheimen aan het licht en 
worden de vriendschappen op de 
proef gesteld.
fictie | 135 min. | > 6 jaar  | TRAILER

Rocketman
Rocketman’ vertelt het waarge-
beurde verhaal van Elton John. 
Elton besluit als jonge jongen naar 
het beroemde conservatorium 
Royal Academy of Music te gaan, 
waarna hij vervolgens een muzi-
kale samenwerking met Bernie 
Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij 
uitgroeien tot een wereldberoem-
de superster.
fictie | 121 min. | > 12 jaar | TRAILER

The Place
Een ogenschijnlijk willekeurige 
groep vreemdelingen komt in con-
tact met een mysterieuze figuur. Ze 
ontdekVken allen dat deze persoon 
de macht heeft om een wens te 
vervullen. In ruil daarvoor moeten 
ze echter een opdracht uitvoeren 
die hij hen toewijst.
fictie  | 105 min. | AL | TRAILER

Posoki
Bulgarije, een land dat optimistisch 
blijft, vooral omdat de realisten en 
pessimisten zijn vertrokken. Een 
kleine ondernemer, die taxichauf-
feur is om te eindjes aan elkaar te 
knopen, heeft een ontmoeting 
met zijn bankier. Hij ontdekt dat 
het ‘omkoopbedrag’ dat hij moet 
betalen voor een lening verdub-
beld is. De ethische commissie 
die zijn klacht over afpersing heeft 
beoordeeld wil nu ook hun deel. In 
een vlaag van verstandsverbijste-
ring schiet hij de bankier dood en 
vervolgens zichzelf. Het incident 
krijgt veel aandacht in de media.
fictie  | 130 min. | AL | TRAILER
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Queen of Hearts
Anne lijkt haar leven op orde te 
hebben. Ze is getrouwd, heeft 
twee dochters, een goede baan 
en een mooi huis. Het leven van 
de familie wordt echter verstoord 
wanneer Gustav, Peters roekeloze 
tienerzoon uit een eerder huwelijk, 
bij hen intrekt. Terwijl Peter het 
moeilijk heeft met zijn komst, 
bouwt Anne al snel een band op 
met Gustav. Hun relatie verandert 
wanneer ze alles op het spel zet 
door de jongen te verleiden en ze 
voor een keuze met onvoorstelba-
re gevolgen komt te staan.
fictie  | 137 min. | > 16 jaar | TRAILER

Yesterday 
Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Hij komt 
erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op 
aarde is die zich de ‘Beatles’ kan 
herinneren. Met de kennis van 
al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit.
fictie | 112 min. | > 9 jaar | TRAILER

Woman at War
Halla is een vijftig jaar oude, 
onafhankelijke vrouw. Maar achter 
de schermen van een stille routine 
leidt ze een dubbel leven als een 
gepassioneerde milieuactivist. 
Alleen bekend onder de naam 
“The Woman of the Mountain” 
strijdt ze tegen de lokale alumi-
niumindustrie. Naarmate Halla’s 
acties krachtiger worden, van 
klein vandalisme tot regelrechte 
industriële sabotage, slaagt ze erin 
de onderhandelingen tussen de 
IJslandse regering en het bedrijf 
te onderbreken om een nieuwe 
aluminiumsmelterij in de bergen te 
bouwen.
fictie | 101 min. | > 9 jaar | TRAILER

Working Woman
De 30-jarige Orna woont met haar 
man en kinderen in Jeruzalem. Haar 
man heeft net een restaurant geo-
pend en financieel hebben ze het 
niet breed. Als ze een kans krijgt op 
een baan bij een projectontwikkelaar, 
grijpt ze deze met beide handen 
aan. Ze werkt hard en al gauw valt ze 
op bij haar baas Benny. Ze weet zijn 
speelse avances steeds af te wimpe-
len maar na een geslaagde zakenreis 
benadert hij haar in de hotelkamer. 
Orna’s leven staat op zijn kop. Ze 
heeft de baan nodig maar begint 
haar eigenwaarde kwijt te raken. Ze 
moet weer controle krijgen over haar 
eigen leven en besluit een afspraak 
met de echtgenote van Benny te 
maken... 
Fictie  | 93 min. | > 12 jaar | TRAILER
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Ága
Rendierjager Nanook en zijn vrouw 
Sedna leven op de besneeuwde 
vlaktes in het noorden. Hun dage-
lijkse leven is hard, maar ze klagen 
nooit. In plaats daarvan vertellen 
ze elkaar de oude legendes en hun 
dromen. Die kunnen gaan over 
ingebeelde ontmoetingen met 
dieren, mensen – dood of levend 
– het heeft allemaal een betekenis. 
Sedna voelt zich niet goed, eigen-
lijk is ze ernstig ziek. Ondanks de 
huisgemaakte zalf die ze op haar 
pijnlijke buik smeert, weet ze dat 
ze stervende is. Ze zou zo graag 
praten over Ága, hun dochter, die 
jaren geleden de ouderlijke yurt 
verliet om te gaan werken in een 
diamantmijn. Maar Nanook wei-
gert dit onderwerp aan te kaarten. 
Hij kan over alles praten met zijn 
vrouw, over geesten en goden, 
maar niet over zijn eigen kind. Hoe 
zal het de oude man vergaan als 
Sedna er niet meer is? Ága is een 
bijzonder liefdesverhaal tegen de 
achtergrond van de permafrost, de 
beelden zijn een lust voor het oog.
fictie  | 96 min. | > 6 jaar  | TRAILER

Ayka 
Een jong Kirgizisch meisje, Ayka 
genaamd, leeft en werkt illegaal in 
Moskou. Na de geboorte van haar 
zoon laat ze hem achter in het zie-
kenhuis. Enige tijd later zorgen haar 
moederlijke gevoelens ervoor om 
wanhopige pogingen te doen om 
haar achtergelaten kind te vinden.
fictie  | 109 min. | > 12 jaar | TRAILER

BlacKkKlansman
BlacKkKlansman’ volgt het waarge-
beurde verhaal van de Afro-Ame-
rikaanse agent Ron Stallworth die 
succesvol de Ku Klux Klan-afdeling 
van Colorado weet te infiltre-
ren. Hij krijgt hierbij hulp van zijn 
partner Flip Zimmerman en klimt 
op tot het hoofd van de divisie. 
Samen pogen ze te voorkomen 
dat de KKK de controle over de 
stad krijgt.
fictie  | 135 min. | > 12 jaar | TRAILER

Bohemian  
Rhapsody
‘Bohemian Rhapsody’ volgt het 
verhaal van de Britse band Queen 
met leadzanger Freddie Mercu-
ry. De band, die in 1970 wordt 
opgericht, weet al snel door te 
breken met diverse hits als ‘We 
Will Rock You’ en ‘Radio Ga Ga’. De 
band weet door de jaren heen een 
legendarische status te vergaren 
met als hoogtepunt het Live Aid 
benefietconcert in 1985.
fictie  | 134 min. | > 12 jaar | TRAILER

Cold Case  
Hammarskjöld
De Deense regisseur Mads Brügger 
en de Zweedse privé-detective 
Göran Björkdahl proberen de 
mysterieuze dood van Dag Ham-
marskjöld op te lossen. Naarmate 
hun onderzoek dichter tot een 
einde komt, ontdekken ze een 
misdaad die veel erger is dan het 
doden van de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties.
fictie  | 128 min. | > 12 jaar | TRAILER

Disobedience
Disobedience’ volgt een jonge 
vrouw die naar haar ortho-
dox-joodse familie terugkeert, 
als ze erachter komt dat haar 
vervreemde vader is overleden. Ze 
veroorzaakt vervolgens flink wat 
onrust in de stille gemeenschap 
wanneer ze een relatie opbouwt 
met een oude vriendin. Een vrouw 
die getrouwd is met haar neef.
fictie  | 114 min. | > 12 jaar | TRAILER

Goede Buren
Ada (59) en haar beste vriendin 
Wilma (70) zijn vrijwilligers voor de 
lokale campagne tegen eenzaam-
heid, die de gemeente organiseert. 
Samen gaan ze van deur tot deur, 
op zoek naar eenzame mensen 
die hulp kunnen gebruiken. Goede 
Buren toont hoe twee gouden 
Rotterdamse vrouwen zich on-
voorwaardelijk inzetten voor hun 
medemens, waarbij ze, waar nodig, 
de officiële regels een beetje 
buigen.
docu  | 80 min. | AL | TRAILER
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Grace a Dieu
Alexander leeft in Lyon met zijn 
vrouw en kinderen. Op een dag 
ontdekt hij dat de priester die 
hem misbruikte nog steeds met 
kinderen werkt. Hij besluit actie 
te ondernemen, vooral tegen het 
systeem rondom het misbruik, 
en krijgt al snel steun van twee 
andere slachtoffers van de priester, 
François en Emmanuel. Ze willen 
de “muur van stilte” doorbreken die 
over hun lijden hangt. De gevol-
gen van hun actie zullen niemand 
ongedeerd laten. 
fictie  | 138 min. | > 6 jaar | TRAILER

The Guernsey  
Literary Society
Het verhaal volgt een journalis-
te, Juliet Ashton genaamd. In de 
nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog besluit Juliet te schrijven 
over een boekenclub die op het 
Kanaaleiland Guernsey is gevormd 
gedurende de oorlog. Bij aankomst 
op het eiland komt ze in contact 
met een lokale boer, Dawsey 
genaamd, en al snel krijgt ze een 
speciale band met de inwoners 
van het eiland.
fictie  | 124 min. | > 12 jaar | TRAILER

Mid90s
De tiener Stevie groeit op in Los 
Angeles in de jaren 90. Zijn relatie 
met zijn familie, waaronder zijn 
alleenstaande moeder en oudere 
broer, loopt niet altijd van een 
leien dakje en op school voelt hij 
zich genegeerd door zijn rijkere 
vrienden. Wanneer Stevie een 
groep vrienden ontmoet, met een 
passie voor het skateboarden, leert 
hij harde lessen over het leven.
fictie  | 184 min. | > 12 jaar | TRAILER

Mijn Bijzonder 
Rare Week met 
Tess
Bang om als jongste van het gezin 
alleen over te blijven, begint Sam 
tijdens zijn vakantie op Terschelling 
vastberaden aan zijn zelfverzon-
nen alleenheidstraining. Door de 
ontmoeting met de ongrijpbare 
Tess, die een groot geheim met zich 
meedraagt, wordt hij een avontuur 
in getrokken dat hem doet inzien dat 
je je familie juist moet koesteren in 
plaats van ontvluchten. Sam neemt 
een drastisch besluit waardoor zijn 
bijzondere vriendschap met Tess op 
het spel komt te staan en Tess haar 
leven voorgoed zal veranderen.
fictie | 82 min. | AL | TRAILER

 

My Foolish Heart
Amsterdam, mei 1988. De le-
gendarische jazztrompettist Chet 
Baker sterft onder mysterieuze 
omstandigheden op straat voor 
zijn hotel in Amsterdam. Wan-
neer detective Lucas zijn laatste 
dagen probeert te reconstrueren, 
ontmoet hij Chets laatste geliefde 
Sarah, de trouwe vriend Simon en 
de verdachte bewonderaar Doctor 
Feelgood. Terwijl Lucas betoverd 
raakt door de muziek en het 
levensverhaal van de aan lager wal 
geraakte muzikant, daalt hij steeds 
dieper af in Chets duistere ziel 
waar hij wordt geconfronteerd met 
zijn eigen schaduwzijde. 
fictie  | 89 min. | > 12 jaar | TRAILER

Nachtdienst  
In de documentaire Nachtdienst 
volgen we drie karakters tijdens 
hun nachtelijke werkzaamheden. 
We zien hoe zij een nacht beleven 
en hoe er naar hun gekeken wordt 
vanuit een samenleving waarin 
overdag werken de norm is. Wat 
is precies de binding die zij met de 
nacht hebben? Waarom kiezen zij 
niet voor een 9 tot 5 baan? En wat 
heeft het voor gevolgen om vooral 
’s nachts actief te zijn?
docu  | 45 min. | AL | TRAILER

On the Basis  
of Sex
Ruth is een Amerikaanse juriste die 
in haar strijd voor gelijke rechten 
tussen mannen en vrouwen een 
hoop obstakels moet overkomen 
en vooroordelen moet zien te 
bestrijden. Uiteindelijk weet ze de 
functie te bekleden als één van de 
negen rechters van het Hoogge-
rechtshof van de Verenigde Staten. 
Gebasseerd op een waar gebeurd 
verhaal.
fictie  | 120 min. | AL | TRAILER

Pájaros de Verano
Colombia, jaren ’70. Tijdens een 
dorpsceremonie op een uitge-
strekte woestijnvlakte laat Rapayet 
zijn oog vallen op de mooie 
Zaida. Maar om ook echt met 
haar te kunnen trouwen, is een 
grote bruidsschat nodig. Terwijl de 
oudere vrouwen van de inheemse 
Wayuu-familie hun mystieke ritue-
len blijven volgen, grijpen Rapayet 
en leden uit een bevriende familie 
hun kans om geld te verdienen 
met het smokkelen en verkopen 
van grote partijen marihuana. Met 
de drugs en het verdiende geld, 
komt het geweld. In vijf adem-
benemend gefilmde hoofdstuk-
ken verandert het traditionele 
Colombia in een arena van drugs, 
hebzucht, wraak en bloed.
fictie  | 125 min. | > 16 jaar | TRAILER
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Rafiki
Rafiki vertelt over twee vrouwen 
die zich, ondanks de politieke riva-
liteit tussen hun families, samen 
verzetten tegen de onderdrukken-
de maatschappij waar ze in leven. 
Wanneer de liefde tussen hen 
opbloeit wordt de druk ondraag-
lijk, waardoor de twee meisjes 
gedwongen worden om te kiezen 
tussen geluk en veiligheid.
fictie  | 183 min. | > 12 jaar | TRAILER

Sir
De jonge weduwe Ratna werkt als 
huishoudster bij Ashwin, een zoon 
van een rijke familie uit Mumbai. 
Op het eerste gezicht lijkt het 
leven van Ashwin perfect, maar al 
snel blijkt dat hij niet het leven leidt 
dat hij zelf zou willen. De koppige 
Ratna laat zich daarentegen niet 
weerhouden door haar achter-
grond en omgeving. Ze blijft hopen 
en hard werken voor een betere 
toekomst. Terwijl hun werelden 
samenkomen en de aantrekkings-
kracht tussen de twee overduidelijk 
is, lijkt een gelijkwaardig leven 
samen echter niet tot de mogelijk-
heden te behoren.
fictie  | 96 min. | AL | TRAILER

Sofia
Sofia woont met haar ouders in 
Casablanca. Tijdens een etentje 
met de familie krijgt ze enorme 
last van buikpijn waarna haar water 
breekt. Het feit dat ze op het punt 
staat te bevallen wordt verborgen 
gehouden voor de anderen en ze 
vertrekt met haar nicht naar het 
ziekenhuis onder het mom te veel 
te hebben gegeten. Het zieken-
huispersoneel stemt er uiteindelijk 
in Sofia te helpen, zolang ze haar 
huwelijksakte kan overhandigen. 
Zo niet wordt de politie verwittigd.
fictie  | 80 min. | > 12 jaar | TRAILER

Soul Kitchen
Film & Food
Zinos is een getroebleerde Griekse 
bareigenaar in Hamburg. Zijn 
leven neemt een duik in het diepe 
wanneer zijn vriendin Nadine 
haar toevlucht zoekt in Shanghai. 
Dan blijken ook nog eens zijn 
klanten weg te blijven en moet 
hij alle zeilen bijzetten om zijn 
tent draaiende te houden. Hij 
ontwikkelt derhalve een nieuw 
bedrijfsconcept, waardoor hij weer 
uit de geldzorgen raakt. Maar de 
liefdesproblemen blijven en om 
dichter bij zijn vriendin te zijn, geeft 
hij de leiding over de bar in handen 
van zijn broer Ilias. Echter, die is 
helaas nogal crimineel aangelegd, 
waardoor de zorgen niet bepaald 
voorbijgaan.
fictie  | 99 min. | > 12 jaar | TRAILER

Western 
Een groep Duitse bouwvakkers 
begint aan een moeilijke opdracht 
op een afgelegen plaats op het 
Bulgaarse platteland. Het voor hen 
vreemde land ontwaakt het avon-
tuurlijke gevoel bij de mannen, 
maar ze worden ook geconfron-
teerd met hun eigen vooroordelen 
en wantrouwen vanwege de taal-
barrière en de culturele verschillen. 
Al snel komt het tot concurrentie 
tussen de mannen voor erkenning 
van de lokale dorpelingen.
fictie  | 121 min. | > 6 jaar | TRAILER
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