Ondertussen verkent een groep
speleologen uit de grote stad op
zijn alpenweide een van de diepste grotten op aarde. Fascinerende bezinning op het onvatbare
van ons bestaan en de natuur.
een bewogen jaar

TO OLIVIA
za 09 15:00
week 28: do 14 14:30 • di 19 20:00

filmweek 27
do 7 t/m wo 13 juli 2022
encore � rocketman Studio Gonz
lunana, a yak in the classroom

Elke dag
ook overdag
naar de film
NIEUW

EXIT

EXIT

Donderdag is StudioGonz weer te gast, met
muziekfilm rocketman (eenmalig!). Ook de nieuwe titel van deze week ademt muziek: encore is
een levendig Frans drama in de wereld van de
dans. Laatste schoolweek voor lunana (Bhutan).
MUZIEK

StudioGonz@Filmhuis

ROCKETMAN
eenmalig: do 7 juli 20.00

er was eens… ‘het restaurant’

� zaDELICIEUX
09 20:30 • ma 11 14:30

Energieke biopic/rockmusical vertelt het extravagante levensverhaal van de ongelooflijke succesvolle Elton John.

week 28: vr 15 15:00 • wo 20 14:30

Smakelijke kostuumfilm waarin
aan de vooravond van de Franse
Revolutie, ontslagen kok Pierre,
met een vrouwelijke leerling het
NIEUW
eerste ‘restaurant’ ontwikkelt.
ENCORE
Culinaire feelgood-film met het
vr 08 20:30 • zo 10 11:00 • wo 13 14:30 nodige vleugje humor.

week 28: za 16 20:30 • di 19 14:30

Vlotte, levendige film in de
wereld van de dans, van de maker
van retour en bourgogne. Balletdanseres Élise heeft na een
blessure en liefdeskommer haar
dansschoenen aan de wilgen
gehangen. Teleurgesteld reist ze
af naar Bretagne om als gastvrouw
te werken in een huis vol musici,
zangers en dansers. Genoeg
inspirerende ingrediënten om
aan haar professionele en persoonlijke leven een hoopvolle
wending te geven. encore is een
swingende dansfilm met de nodige humor, mooi in beeld
gebrachte choreografie en goed
gespeeld, o.a. door Marion Barbeau, prima ballerina bij het illustere ballet van de Parijse Opera.

P GRATIS

‘être et avoir’ op 4800 meter

LUNANA, A YAK IN THE
CLASSROOM
exit: ma 11 20:00

Eerste Oscar-nominatie voor Bhutan. In dit ontroerende drama
moet moderne stadsleraar Uygen
kindertjes lesgeven in een
extreem afgelegen bergdorpje,
waar tradities en het primitieve
leven hem niet ongemoeid laten.
in (en onder) tijdloos calabrië

1962. Schrijver Roald Dahl en Hollywoodactrice Patricia Neal verliezen dochter Olivia. Dat brengt
hen dichter tot elkaar, stimuleert
haar carrière en hem bij bestseller Sjakie en de chocoladefabriek.
on the road door iran

HIT THE ROAD
vr 08 15:00 • wo 13 20:00
week 28: ma 18 20:00

Verfrissende debuutfilm in ongerepte landschappen. Een onalledaags, liefdefvol gezin kibbelt de
tijd vol op een hartverwarmend
auto-uitstapje. De bestemming
blijft daarbij lang onbesproken.
levenslessen in het universum

EVERYTHING
EVERYWHERE
ALL AT ONCE
zo 10 15:00

terug in week 29

Verrukkelijke science-fiction-komedie met een warm hart, start in
een wasserette en gaat dan over
in een spitsvondige variant van
de superheldenfilm. Bonte parabel
met veel humor, gevoel en een
heerlijke Jamie Lee Curtis.
6 goya's! • beste film en acteur

EL BUEN PATRÓN
do 07 14:30 • di 12 20:00
week 28: zo 17 20:00

Smakelijke zwarte komedie
waarin een weergaloze Javier Bardem als charmante, egoïstische
directeur van een weegschalenfabriek heerlijk uit balans raakt.
nieuwe avonturen

DOWNTON ABBEY
A NEW ERA

IL BUCO

week 28: za 16 15:00 • wo 20 20:00

zo 10 20:00 • di 12 14:30
week 28: do 14 20:30 • zo 17 15:00

Britse aristocratie en personeel,
eind jaren 20. De Countess of Grantham (Maggie Smith) erft onverwacht een sjieke Franse villa terwijl een film crew uit Hollywood
het kasteel onveilig maakt.

Meditatieve docu-fictie observeert
met visuele pracht zonder dialoog een stokoude herder, in 1961
hoog in de Calabrische bergen.
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