
★ nieuw • aretha franklin in concert
AMAZING GRACE
vr 22 nov 18:45 • wo 27 nov 20:30 

daarna: di.3/12  do.5/12  
 ma.9/12  za.14/12  zo.22/12
In 1972 betreedt Aretha Franklin een 
kerk in Los Angeles voor de opname 
van een nieuw album. Meer dan vijf-
enveertig jaar later kunnen we einde-
lijk genieten van de nooit eerder uit-
gebrachte � lmregistratie van dit zin-
derende gospelfestijn.

★ nieuw • een vlaamse bridget jones
THE BEST OF DORIEN B.
za 23 nov 21:15  
daarna: vr.29/11  di.3/12  wo.11/12
In deze dramatische komedie en 
coming-of-middle-age-� lm – een 
soort ‘Bridget Jones met hersenen’ – 
ziet de Vlaamse Dorien haar leven 
opeens volledig in duigen vallen.

★ nieuw • remake met julianne moore
AFTER THE WEDDING
vr 22 nov 21:15 • di 26 nov 20.30  
daarna: zo.1/12  vr.6/12  do.12/12
Michelle Williams overtuigt als intro-
verte hulpverlener ‘met een geheim’ 
in deze Amerikaanse remake van de 
gelijknamige Deense succes� lm. In 
New York ontmoet ze een rijke wel-
doenster (Julianne Moore) voor haar 
Indiase weeshuis.

★ nieuw • catherine deneuve
FÊTE DE FAMILLE
za 23 nov 18:30  daarna: do.28/11 
 wo.4/12  zo.8/12  vr.13/12  di.24/12
In deze geslaagde Franse tragiko-
medie ontspoort de viering van de 
70-jarige verjaardag van oma Andrea 
(Catherine Deneuve) als onverwacht 
ook dochterlief – tevens enfant-ter-
rible van het gezin – opduikt.

★ nieuw • frans kostuumdrama
PORTRAIT 
DE LA JEUNE FILLE EN FEU
ma 25 nov 20:30  daarna: za.30/11  

zo.8/12  zo.15/12  vr.20/12
Kunstenares Marianne moet een 
huwelijksportret schilderen van 
jonkvrouw Heloïse, zonder diens 
medeweten. Ode aan de vrouwelijk-
heid, met rebelse trekjes.

 docu over meesterviolist
ITZHAK
zo 24 nov 16.00  daarna: za.30/11
Carrière en leven van de grote violist 
Itzhak Perlman (1945).

road-movie • slowakije en de ss
THE INTERPRETER
zo 24 nov 20.00 daarna: ma.2/12  di.10/12
Slowaak van 80 en 70-jarige zoon van 
een SS’er op zoek naar het verleden.

 19e eeuw • historisch drama
FØR FROSTEN 
(BEFORE THE FROST)
do 21 nov 20.30 daarna: vr.29/11
Prachtige beelden in 19e-eeuwse 
overlevingsstrijd van Deense boer.

feelgood film • shanty-zangers
FISHERMAN’S FRIENDS
vr 22 nov 15.30  daarna: za.7/12  di.17/12
Muziekmanager wil zeemannenkoor 
een echte muziek-carrière geven.

schaatsen in hollywood • biopic
SONJA: THE WHITE SWAN
za 23 nov 15.00 daarna: vr.29/11
Wereldberoemd kunstschaatsster 
werd na WOI Hollywoodlegende.

◼ LAATSTE WEEK
liefde in argentinië

AN UNEXPECTED LOVE
zo 24 nov 11.00 ◼
Twee vij� igers proberen als vrijge-
zellen meer uit het leven te halen.

tenor voor het volk • muziekdocu
PAVAROTTI
di 26 nov 14.00 ◼
Ode aan de � amboyante operale-
gende met de goddelijke stem.

Een literair ingestelde kippenboer 
redt zijn bedrijf in roxane en Casey 
A�  eck regisseert, schreef en speelt 
in survival thriller light of my life. 
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do 21 t/m wo 27 november 2019

VOLGENDE WEEK

fête de famille ◼ after the wedding 
◼ portrait de la jeune fille en 

feu ◼
amazing grace ◼ the 

best of dorien b. 
◼ itzhak ◼ the interpreter ◼

før frosten (before the frost) 

Nieuw deze week: gospel met Aretha Franklin in amazing grace, 
een remake van after the wedding (met Julianne Moore), Cathérine 
Deneuve in fête de famille, Vlaams coming-of-middle-age-drama the 
best of dorien b. en kostuumdrama portrait de la jeune fille en feu.

� koop nu je filmkaartje online �


