
★ nieuw ★ 11 oscarnominaties!
JOKER
za 25 jan 21:15 • wo 29 jan 20:00 
daarna: vr.07/2  do.13/2
Joaquin Phoenix schittert in deze 
grimmige karakterstudie van een 
beschadigde man die vecht voor zijn 
geestelijk overleven in een wereld 
(het Gotham City uit het Batman-uni-
versum), waarin voor mensen met 
een rafelrandje geen plek is.

★ nieuw ★ 10 oscarnominaties
THE IRISHMAN
zo 26 jan 20.00  daarna: vr.31/1  zo.9/2
Martin Scorcese's 31⁄2-uur durende 
ma�  a-epos volgt de eenvoudige 
Frank Sheeran, die ‘klust’ voor maf-
� abaas Russell Bufalino en later voor 
vakbondsman Jimmy Ho� a. Een niet 
te missen meesterwerk met gewel-
dige, digitaal jonger gemaakte (!), 
acteurs als Robert de Niro, Joe Pesci 
en Al Pacino.

★ nieuw ★ romcom met nostalgie 
BELLE ÉPOQUE
za 25 jan 15:00 
daarna: do.30/1  zo.2/2  di.11/2
Een warme Franse romcom waarin 
zestiger Victor – in huwelijkscrisis 
– teruggaat in de tijd om zijn liefde 
voor Marianne opnieuw te beleven. 
Hij herontdekt waarom hij toen ver-
liefd werd, en wordt dat opnieuw…

6 oscarnominaties
PARASITE
extra voorstelling: za 1 feb 15.00
Zwarte komedie en thriller tegelijk, 
rond een arm en heel rijk gezin. Film-
krant Beste � lm van 2019!

3 oscarnominaties • hopkins en pryce
THE TWO POPES
zo 26 jan 15.00 daarna: zo.2/2  do.6/2
Paus Benedictus XVI ontmoet zijn 
opvolger kardinaal Jorge Mario Ber-
goglio, de latere paus Franciscus.

romantisch drama • ballet in georgië
AND THEN WE DANCED
vr 24 jan 15.30 daarna: di.4/1
Verboden liefde en verankerde tradi-
ties schuren wanneer danser Merab 
zijn concurrent Irakli ontmoet.

sociaal drama in parijs 
HORS NORMES
do 23 jan 20.00 • di 28 jan 20.00 
extra voorstelling: wo 5 feb 16.00
De makers van intouchables
maakten deze tragikomedie over 
twee goede vrienden, die zich ont-
fermen over kinderen in Parijs.

vietnam in de 19e eeuw
THE THIRD WIFE
za 25 jan 18.30   daarna: vr.31/1  ma.3/2
In dit oogstrelende debuut vol sym-
boliek wordt de 14-jarige May de 3e 
vrouw van een rijke landeigenaar.

◼ LAATSTE WEEK
6 oscarnominaties • johansson/driver 

MARRIAGE STORY
vr 24 jan 21.15 • di 28 jan 14.00 ◼
Dé scheidings� lm van nu. Scarlett 
Johansson en Adam Driver in een 
intrigerend, bitterzoet verhaal.

schotse muziekfilm • jaren 90  
BEATS
ma 27 jan 20.00 ◼
Verfrissend en betoverend portret 
over vriendschap in de jaren 90, met 
twee perfect gecaste jonge acteurs.

 loes luca • dromen in cádiz 
MI VIDA
vr 24 jan 18.30 ◼
Fijne coming-of-middle-age-� lm over 
het realiseren van je dromen, ook al 
ben je 60+. Met Loes Luca.

 leonard cohen 
MARIANNE & LEONARD: 
WORDS OF LOVE
zo 26 jan 11.00 ◼
Intieme docu over muziek-legende 
Leonard Cohen en zijn levenslange 
Noorse muze Marianne Ihlen.

IDFA-publiekswinnaar was docu 
honeyland. Uit Italië spychologi-
sche thriller il testimone invisibile. 
Een berg topacteurs in ‘whodunnit’ 
knives out. En au nom de la terre
schetst het boeren-bestaan anno nu.
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do 23 t/m wo 29 januari 2020

VOLGENDE WEEK

joker ◼ belle époque ◼ parasite 
◼ the irishman ◼ the two popes ◼

the third wife ◼ the whistlers 
◼ marriage story ◼ hors normes ◼

and then we danced 
Deze week sfeervol terugblikken naar de 70'er jaren in belle époque. 
Zeer veel Oscarnominaties voor Scorsese's ma�  a-epos the irishman en 
voor joker met fantastisch acterende Joaquin Phoenix.


