
5 okt Muziekfilm Felicité
2017, Frankrijk/België/Senegal, Alain Gomis, 123 min., aanv. 20.00u
Félicité, een vrijgevochten, trotse vrouw, is zangeres in een bar in Kinshasa. 
Haar leven wordt volledig overhoop gehaald wanneer haar 14-jarige zoon 
het slachtoffer wordt van een verkeersongeval. Om hem te redden, gaat 
ze koortsachtig op zoek naar een oplossing in de zinderende straten van 
Kinshasa, een bruisende stad vol muziek en dromen. Op haar pad komt ze 
Tabu tegen…
De Morgen: “Een muzikaal en eerlijk portret van Kinshasa”
Met o.a Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka

6 en 8 okt Aquarius
2016, Br/F, Kleber Mendonça Filho, 146 min., aanv. vrij 21.00u/zon. 20.00u
Clara, een bejaarde weduwe en gepensioneerde muziekcriticus, woont in 
Aquarius, een origineel twee verdiepingen tellend appartementengebouw 
uit de jaren 1940 in Recife in Brazilië. Clara komt uit een rijk en traditioneel 
gezin en belooft in het appartement te blijven wonen tot haar dood. Dit 
besluit frustreert een bedrijf dat alle naburige appartementen heeft verwor-
ven en het perceel wil gebruiken voor hun eigen doeleinden. Clara belandt 
in een koude oorlog met het bedrijf en weigert haar positie op te geven.
De Volkskrant: ,,Prachtig en intens familiedrama.”
Met o.a Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings

13 en 15 okt Elvis and Nixon
2016, VS, Liza Johnson, 86 min., aanv. vrij 21.00u/zon. 20.00u
Op 21 december 1970 stond Elvis Presley,  The King of Rock ’n Roll 
onaangekondigd op de stoep van het Witte Huis om de machtigste man 
ter wereld te ontmoeten: president Richard Nixon. Met het zeer urgente 
verzoek een officiële undercoverpositie bij de FBI aangesteld te krijgen. Hij 
was toch zeker de aangewezen persoon om ze te helpen bij hun strijd tegen 
drugs?! Wat volgt is een hysterische race tegen de klok om de spontane 
bijeenkomst naar ieders wens te kunnen laten verlopen.
Cinema.nl: ,,Vaak komische film die kijkt naar de gebeurtenissen die leid-
den tot de historische foto van Elvis Presley en president Nixon.”
Met o.a Kevin Spacey, Michael Shannon en Evan Peters

18 okt DokART Kedi
2016, Turkije/VS, Ceyda Torun, 80 min., aanv. 20.00u
“Kedi” schetst een profiel van een oude stad en zijn unieke inwoners, gezien 
door de ogen van een van de meest mysterieuze en geliefde dieren aller 
tijden: de kat. Kedi is geen documentaire over huiskatten of zwerfdieren die 
je af en toe te zien krijgt in je achtertuin. Kedi is een film over de honderd-
duizenden katten die al duizenden jaren zwerven door de stad Istanbul en 
in en uit het leven van vele mensen dwalen. Katten en hun jongen brengen 
vreugde en geven een doel aan de mensen die voor hen kiezen.
NRC: “Kedi maakt zelfs van hondenmensen kattenfans.”

20 en 22 okt The Beguiled
2017, VS, Sofia Coppola, 91 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
The Beguiled is gebaseerd op het boek A Painted Devil van Thomas Cul-
linan. Het verhaal speelt zich af tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in 
1864 in een meisjesinternaat in het Zuiden. De vrouwen, die in het huis 
wonen, leven afgeschermd van de buitenwereld – tot de dag waarop een 
gewonde soldaat wordt aangetroffen, die vervolgens wordt binnengelaten 
om verpleegd te worden. De korporaal gooit al zijn charmes in de strijd 
om de vrouwen op andere gedachten te brengen. Er ontstaat een seksueel 
geladen sfeer en door onderlinge dreigende rivaliteit tussen de vrouwen 
neemt het verhaal een onverwachte wending. Remake van de gelijknamige 
film uit 1971 van Don Siegel.
VPRO Gids: “Sterk spel en mooi broeierig gefilmd.”
Met o.a. Nicole Kidman, Kirsten Dunst en Colin Farrell
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29 okt Kinderfilm Dance Academy: The Movie
2017, Australië/Duitsland, Jeffrey Walker, 101 min., aanv. 14.00u
In de gelijknamige, inmiddels gestopte, serie Dance Academy werd een 
groep tieners gevolgd gedurende hun tijd bij de National Academy of 
Dance. Tara Webster was voorbestemd om een van de beste balletdansers 
te worden van haar generatie, totdat ze een desastreuze blessure kreeg. 
Deze film pikt het verhaal op achttien maanden na de serie. Tara probeert 
haar leven weer op te pakken, maar blijft dromen over een professionele 
balletcarrière. Uiteindelijk wordt het haar te veel en laat ze vriend en familie 
in Sydney achter om de wereld te bewijzen dat ze het nog steeds in haar 
heeft om het te maken in de danswereld.
Deze film is Nederlands gesproken en geschikt voor iedereen van 6 jaar 
ouder.
Filmtotaal: “Aangename vervolg op de succesvolle serie Dance Aca-
demy.”
Met o.a Xenia Goodwin, Alicia Banit en Jordan Rodrigues

27 en 29 okt Tulip Fever
2017, Verenigd Koninkrijk/VS, Justin Chadwick, 107 min., aanv. vrij. 21.00u/
zon. 20.00u
Tulip Fever vertelt een verhaal over ware liefde en speelt zich af tijdens de 
tulpenmanie in Amsterdam tijdens de 17e eeuw. Een tijd waar tulpen meer 
waard zijn dan goud.
Het oogverblindende weesmeisje Sophia is vanuit het klooster waar zij 
opgroeide uitgehuwelijkt aan tulpenhandelaar Cornelis Sandvoort. Wanneer 
de jonge, talentvolle schilder Jan de Loos opdracht krijgt een portret van 
het echtpaar te schilderen, worden hij en Sophia op slag verliefd. Gedreven 
door passie, verzinnen de twee een list om samen een toekomst te kunnen 
opbouwen. Daarvoor moeten zij zich wel mengen op de riskante tulpen-
markt en alles op het spel zetten.
Cinema.nl: “Met prachtige composities en licht wordt een eerbetoon aan 
de Hollandse meesters gebracht.”
Met o.a Alicia Vikander, Christoph Waltz en Dane DeHaan

2 nov Muziekfilm A Family Quartet
2017, Nederland, Simonka de Jong, 91 min., aanv. 20.00u
In A Family Quartet volgen we Nederlands jongste én grootste viooltalent 
Noa Wildschut (nu 16 jaar) en haar familie in de aanloop naar haar interna-
tionale doorbraak en debuutalbum bij Warner Classics. Samen met haar zus 
Avigal deelt Noa van jongs af aan een enorme liefde voor muziek. Beiden 
worden binnen het gezin gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, 
met als drijvende kracht moeder en vioolpedagoog Liora. Wanneer Noa’s 
carrière een vlucht neemt, heeft dat zijn weerslag op het gezin. De film van 
regisseur Simonka de Jong laat zien hoe elk gezinslid zich moet verhouden 
tot haar talent.

Verwacht in november:
3 en 5 nov Victoria and Abdul (Stephen Frears)
10 en 12 nov Tulipani (Mike van Diem)
15 nov DokART – Walk with me, met introductie over mindfulness
17 en 19 nov Wind River (Taylor Sheridan)
24 en 26 nov Mother! (Darren Aronofsky)
26 nov Kinderfilm - Sinterklaas en het gouden hoefijzer
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Telefoon: 06 - 53371102 Bestellen kan alleen via de website. Entree 8,00.  
Entree kinderfilm 7,50. Toeslag 3D 1,00.
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