
1 en 3 dec Loveless
2017, Rusland, Fr, Andrey Zvyagintsev, 127 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Boris en Zhenya zijn in een heftige vechtscheiding verwikkeld. In het bijzijn 
van hun zoon maken ze alleen maar ruzie en proberen zo snel mogelijk van 
elkaar en hun appartement af te komen. Ze worden allebei volledig opge-
slokt door hun eigen bestaan en geen van hen lijkt nog oog te hebben voor 
Alyosha, hun 12-jarige zoon. Totdat hij plotseling verdwijnt.
Volkskrant: ,,Loveless is ijselijk mooi, mysterieus en toegankelijk.”
Met o.a. Maryana Spivak, Matvey Novikov, Aleksey Rozin

7 jan Muziekfilm De Zevende Hemel
2016, Nederland, Job Gosschalk, 106 min., aanv. 20.00u
In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria Rossi, die samen met haar man 
Max het prachtige Italiaanse restaurant De Zevende Hemel runt. 
Wanneer het leven een onverwachte wending neemt, besluit ze de familie, 
haar kinderen met partners, weer eens samen te brengen. Oude ruzies, 
relatieproblemen en het jubileum van het familierestaurant staan haar wens 
in de weg…
Met liedjes van o.a. Nick & Simon, Boudewijn de Groot en Doe Maar.
Trouw: ,,De Zevende Hemel is een muzikale ode aan liefde en familie” 
Met o.a Noortje Herlaar, Halina Reijn, Thomas Acda

8 en 10 dec Le Fidèle
2017, B, Fr, Michaël R. Roskam, 130 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Het is liefde op het eerste gezicht tussen de mysterieuze Gino ‘Gigi’ Vanoir-
beek en autocoureur Bénédicte ‘Bibi’  Delhany. Maar Gigi draagt een duis-
ter, crimineel geheim met zich mee. Hoe meer hij dit probeert te verbergen, 
hoe dieper hij in de problemen verzeild raakt en hoe zwaarder hun liefde op 
de proef wordt gesteld. Gigi zal moeten kiezen. En Bibi ook. Maar hoe lang 
kan je vechten voor iets dat misschien al lang verloren is?Parool: 
,,Ietwat merkwaardige maar intrigerende mix van romantiek en mis-
daad.”
Met o.a. Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Eric de Staercke

15 en 17 dec The Square
2017, S/Fr/Dld/Dk, Ruben Östlund, 140 min., aanv. vrij 21.00u/zon. 20.00u
Een modern museum komt met een bijzondere tentoonstelling: een kleine, 
vierkante ruimte waar geen regels zijn. Alles kan en alles mag. Om publiek 
naar het museum te trekken, wordt een PR-bureau ingehuurd. De onortho-
doxe campagne die ze bedenken, gaat niet alleen snel viral maar loopt ook 
snel uit de hand. Winnaar van de Gouden Palm voor Beste Film tijdens het 
Cannes Filmfestival. Volkskrant: 
,,The Square is een geestige en vaak hoogst ongemakkelijke satire.”
Met o.a. Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

19 en 20 dec DokART Loving Vincent
2017, UK, Hugh Welchman en Dorota Kobiela, 95 min., aanv. 20.00u
Het is één jaar na de dood van de gekwelde Nederlandse kunstschilder Vin-
cent van Gogh. Armand Roulin, zoon van postbode Joseph, krijgt van zijn 
vader Vincents laatste brief, die hij aan diens broer Theo moet bezorgen. 
En zo begint een unieke reis door leven en werk van Van Gogh. Uniek, want 
dit is de eerste compleet geschilderde speelfilm. Waarin alle scènes zich 
afspelen op bekende plekken uit Van Goghs schilderijen. Acteurs spelen 
belangrijke personen uit Vincents leven en werden later overgeschilderd. 
Dat klinkt bedacht en bewerkelijk (wat het ook was), maar werkt won-
derwel. Filmtotaal: ,,Klein meesterwerk.”
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22 en 23 dec Blade Runner 2049 3D
2017, VS/UK/Can, Dennis Villeneuve, 163 min., aanv. vrij 21.00u/zat. 20.00u
Dertig jaar geleden verdween agent Rick Deckard (Harrison Ford), specialist 
in het opsporen van losgeslagen kunstmensen. In dit nieuwe verhaal volgen 
we de jonge blade runner Agent K. Hij begint een geheim te ontrafelen dat 
misschien de hele mensheid bedreigt. Tijdens zijn onderzoek komt hij zijn 
voorganger op het spoor: Rick Deckard. Hij lijkt nu de enige hoop. Maar zijn 
denieuwe fabriekstype van de replicants wel te vertrouwen?
The Guardian: ,,Gigantisch spektakel van pure hallucinerende waanzin.”
Met o.a. Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeks

29 en 30 dec The Mountain Between Us
2017, VS, Hany Abu-Assad, 111 min., aanv. vrij. 21.00u/zat. 20.00u
Romantisch avonturendrama naar het gelijknamige boek van Charles Martin 
over twee vreemden, een man en een vrouw, die bij elkaar in een charter-
vliegtuigje stappen dat neerstort in het hooggebergte. Waarna de twee, 
samen met de hond van de overleden piloot, moeten zien te overleven in 
de vrieskou op een afgelegen berg, beseffen ze dat ze op elkaar aangewe-
zen zijn. Ze beginnen noodgedwongen aan een verschrikkelijke tocht door 
honderden kilometers wildernis. 
NRC: ,,Survivalfilm met twee dijken van hoofdrolspelers.”
Met o.a. Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges

31 dec Kinderfilm Dikkertje Dap
2017, Nederland, Barbara Bredero, 74 min., aanv. 14.00u
Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een 
giraf. Ze zijn onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor het eerst naar 
school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Daarom 
bedenkt Dikkertje een plan om de giraf mee naar school te nemen. 
Cinema.nl: ,,Gezellige film met een boodschap.”
Met o.a. Liam de Vries, Martijn Fischer, Dolores Leeuwin

5 en 7 jan Suburbicon
2017, VS, George Clooney, 105 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
Suburbicon is een lieflijk Amerikaans stadje met deftige gezinnen, prachtige 
tuintjes en mooie huizen. Gardner en Rose Lodge wonen er samen met hun 
tienjarige zoon. Wanneer op een dag een gewelddadige overval bij de fami-
lie Lodge plaatsvindt, blijkt dit modelgezin een groot geheim te verbergen. 
Chantage, verraad en wraak nemen de overhand in Suburbicon, en dat is 
nog maar het begin… 
Cinema.nl: ,,Ambitieuze bewerking van oud-script Coen Brothers”
Met o.a Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac
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