
★ nieuw • nicole kidman 
LUCE
vr 6 dec 21:15 • di 10 dec 20:30 
daarna: zo.15/12  do.19/12
Provocerende thriller rondom ste-
reotypen rond de ogenschijnlijk vol-
maakte scholier Luce. Zijn opstel dat 
geweld verheerlijkt verontrust zijn 
geschiedenislerares. Een psycholo-
gisch schaakspel volgt tussen haar, 
Luce en zijn adoptieouders.

★ nieuw • mozaïekfilm • jeroen krabbé
DE LIEFHEBBERS
za 7 dec 18:30  daarna: zo.15/12  vr.20/12
   ma.30/12  za.4/1  zo.12/1
Architect Jan Lie� ebber verbergt zijn 
Alzheimer voor zijn vier kinderen. Als 
het bekend wordt, reageert elk van 
hen op hun eigen manier. Een tra-
gikomische mozaïek� lm vol span-
ningen binnen een kleurrijke familie.

★ nieuw • donna tartt-verfilming
THE GOLDFINCH
zo 8 dec 20:00  daarna: za.14/12 
  wo.18/12  do.26/12  wo.1/1
De 13-jarige Theo verliest bij een ter-
roristische aanslag zijn moeder. In dit 
opmerkelijke drama worstelt hij met 
verdriet en zijn plek in de wereld, 
met als enig houvast een (beroemd) 
schilderij van een geketend vogeltje.

feelgood film • shanty-zangers
FISHERMAN’S FRIENDS
za 7 dec 15.00  daarna: di.17/12
Muziekmanager wil zeemannenkoor 
een echte muziek-carrière geven.

familieperikelen • cathérine deneuve
FÊTE DE FAMILLE
zo 8 dec 16.00 daarna: vr.13/12  di.24/12
Oma (Deneuve) wordt 70 en doch-
terlief/enfant-terrible is van de partij.

literatuur op het franse platte land
ROXANE
vr 6 dec 18.45 
daarna: za.14/12  ma.23/12  zo.29/12
Originele tragikomedie rond litera-
tuur. Bretonse boer en zijn kippen 
ontketenen een YouTube-hype.

 regiedebuut casey affleck
LIGHT OF MY LIFE
za 7 dec 21.15 daarna: ma.16/12  vr.20/12
Survival-thriller waarin een vader en 
zijn el� arige dochter overleven in een 
wereld zonder vrouwen .

aretha franklin in concert
AMAZING GRACE
do 5 dec 20.30 • ma 9 dec 20.30 
daarna:    za.14/12  zo.22/12
1972: Aretha Franklin zong in een 
kerk in LA een nieuw album in. Het 
werd een zinderend gospelfestijn.

 remake met julianne moore
AFTER THE WEDDING
vr 6 dec 15.30  daarna: do.12/12
Michelle Williams is een introverte 
hulpverlener ‘met een geheim’ in 
deze remake van de Deense succes-
� lm. Tegenspeler is Julianne Moore.

schilderkunst • frans kostuumdrama
PORTRAIT 
DE LA JEUNE FILLE EN FEU
zo 8 dec 11.00  daarna: zo.15/12  vr.20/12
Kunstenares schildert stiekem een 
huwelijksportret van een jonkvrouw. 
Ode aan rebelse vrouwelijkheid.

◼ LAATSTE WEEK
road-movie • slowakije en de ss

THE INTERPRETER
di 10 dec 14.00 ◼
Slowaak van 80 en 70-jarige zoon van 
een SS’er op zoek naar het verleden.

‘vlaamse bridget jones, met hersenen’
THE BEST OF DORIEN B.
wo 11 dec 20.30 ◼
Drama/komedie en coming-of-middle-
age-� lm waarin de Vlaamse Dorien 
haar leven in duigen ziet vallen.

aïlo, het dappere rendier, een 
mooie familie� lm uit het hoge 
Noorden. Ken Loach's ijzersterke 
sociale drama sorry we missed you. 
En het briljante parasite uit Zuid-
Korea, komedie en thriller tegelijk.
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de liefhebbers ◼ the goldfinch 
◼ light of my life ◼ fête de famille ◼
luce ◼ roxane ◼ after the wedding 

◼ portrait de la jeune fille en 
feu ◼

amazing grace ◼ før frosten

Deze week intrigerende thriller luce, rond vooroordelen en geheimen, 
met Nicole Kidman. Een centrale rol is weggelegd voor Jeroen Krabbé 
als dementerende Pater Familias in de liefhebbers. En tenslotte de 
geslaagde ver� lming van Donna Tartt's epische roman the goldfinch.
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