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6 juli: Tully
2018, VS, Jason Reitman, 94 min., 
aanv. 21.00
Marlo heeft altijd alles onder controle 
gehad, maar nu het gezin een derde 
kind heeft, wordt het haar allemaal 
wat teveel. Haar man doet ‘wat hij 
kan’, wat in de praktijk vrij weinig blijkt 
te zijn. Als Marlo’s rijke broer voorstelt 
om een nanny te betalen die zich ’s 
nachts over het kind kan ontfermen, 
lijkt het een voorstel dat ze onmogelijk 
kan weigeren. De beeldschone Tully 
blijkt bovendien de beste nachtnanny 
die elke moeder zich kan wensen. 
Marlo komt langzaam weer tot leven 
en er ontstaat een intense band tus-
sen haar en Tully. 

“Humor en nuance tackelen 
postnatale depressie.”

Met o.a.: Charlize Theron, 
Mackenzie Davis, Ron Livingstone

13 juli:  
The Death of Stalin
2017, UK/Canada/F/B/VS, Armando 
Iannucci, 106 min., aanv. 21.00u
Nadat Josef Stalin op een ochtend 
in maart 1953 bewusteloos wordt 
aangetroffen, reageert de resterende 
top van de Communistische Partij als 
verlamd. Niemand durft er een dokter 
bij te halen, want Stalin heeft al zijn 
dokters laten verbannen. Twee dagen 
later wordt hij dood verklaard. In het 
machtsvacuüm dat ontstaat, probeert 
iedereen vooral zijn eigen hachje te 
redden. Het gekonkel en de machts-
spelletjes in het Kremlin draaien op 
volle toeren. Een hilarische strijd om 
de macht is begonnen.

“Inktzwarte klucht vol 
venijnige dialogen.”

20 juli: Filmstars don’t 
die in Liverpool
2017, UK, Paul McGuigan, 106 min., 
aanv. 21.00u
Ooit stond de frivole Gloria Grahame 
tegenover sterren als Humphrey 
Bogart. Nu probeert ze haar stijl en 
charme vast te houden in het smoeze-
lige Liverpool van eind jaren zeventig. 
Ze ontmoet er de jonge acteur Peter 
Turner en de twee krijgen een vurige, 
maar gedoemde affaire.

Dit op ware gebeurtenissen gebaseer-
de verhaal plaatst de blik op vrouwen 
in een nieuw licht. Zelfs de meest vrij-
gevochten actrice, die zich destijds al 
verzette tegen de objectiverende blik 
van de oude studiobazen, vraagt uit-
eindelijk aan haar jonge minnaar “how 
do I look?”. Met een veelzeggend 

fragment waarin de echte Grahame 
haar Oscar in ontvangst neemt.
Gebaseerd op Peter Turners gelijkna-
mige boek.

Met o.a. Annette Bening, Jamie 
Bell, Vanessa Redgrave

27 juli:  
The Isle of Dogs
2018, VS, Wes Anderson, 101 min., 
aanv. 21.00u
Isle of Dogs vertelt het verhaal van 
Atari Kobayashi, een 12-jarig pleeg-
kind van de corrupte burgemeester 
Kobayashi. Na het uitroepen van de 
noodtoestand worden alle huisdieren 
van Megasaki City verbannen naar een 
grote afvalstortplaats, genaamd Trash 
Island. Atari steekt alleen, in een Juni-
or-Turbo Prop vliegtuigje de rivier over 
op zoek naar zijn waakhond Spots. 

Eenmaal aangekomen op Trash Island, 
begint hij samen met een groep 
nieuwgevonden bastaard-vrienden 
aan een epische reis die het lot en de 
toekomst van de hele provincie zal 
bepalen.

“Nodigt uit tot meerdere 
keren bekijken.”

Met o.a.: Bryan Cranston, Edward 
Norton, Bill Murray

3 en 5 augustus:  
Finding your feet
2018, Verenigd Koninkrijk, Richard 
Loncraine, 111 min., aanv. vrij. 
21.00u/zon. 20.00u
Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erach-
ter komt dat haar echtgenoot na een 
huwelijk van veertig jaar een verhou-
ding heeft met haar beste vriendin, 



besluit ze bij haar oudere zus in te 
trekken. Sandra zou niet meer kunnen 
verschillen van de openhartige, volop 
datende, vrijgevochten Bif die in een 
huurflatje woont. Maar die verande-
ring van omgeving is misschien wel 
precies wat ze nodig heeft.

“Leven houdt niet op na 60!”

Met o.a.: Imelda Staunton, 
Timothy Spall, Joanna Lumley

10 & 12 augustus:  
Lean on Pete
2017, UK, Andrew Haigh, 122 min., 
aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
De introverte tiener Charley kent wei-
nig vastigheid; zijn moeder is niet in 
beeld, zijn jonge vader heeft al moeite 
genoeg zijn eigen leven op de rails te 
houden. Geen wonder dat Charley de 
kans om op eigen benen te staan met 
beide handen aangrijpt.

Hij regelt een baantje bij de nukkige 
paardenmenner Del Montgomery. 
“Intelligent en intiem drama.”
Met o.a.: Charlie Plummer, Amy 
Seimetz, Steve Busce

17 en 19 augustus:  
The Mercy
2017, UK, James Marsh, 102 min., 
aanv. vrij. 21.00u/zon. 20.00u
De Engelse amateurzeiler Donald 
Crowhurst heeft geld nodig om zijn 
noodlijdende bedrijf te redden. Op 
een dag komt hij een advertentie 
tegen voor een zeilrace om de wereld 
en Donald twijfelt geen moment. 
In oktober 1968 zet hij zijn huis en 
bedrijf op het spel en verlaat hij met 
een zelfgebouwde boot de haven van 
Teignmouth, Devon. Zijn vrouw en 
kinderen blijven achter, vol vertrouwen 
Donald na 9 maanden weer terug te 
zien. Maar na een paar weken blijkt 
dat hij het avontuur volledig heeft 
onderschat. 
Maar teruggaan is voor hem geen 
optie; als hij zou omdraaien gaat hij 

niet alleen zijn financiële ondergang 
tegemoet, maar ook de vernedering 
en de teleurstelling van zijn familie. In 
plaats daarvan begint Donald nepco-
ordinaten door te geven via de radio.

Met o.a.: Colin Firth, Rachel 
Weisz, David Thewlis

24 en 26 aug.: Gabriel 
e a montanha
2017, B/F 2017, Fellipe Barbosa,  
127 min., aanv. vrij. 21.00/zon. 20.00
In 2009 wordt op de berg Mulanje in 
Malawi het dode lichaam van Gabriel 
Buchmann gevonden. Hij is op mys-

terieuze wijze verongelukt tijdens een 
gehaaste klim. De Braziliaanse idealis-
tische student had besloten voordat 
hij aan zijn studie zou beginnen, eerst 
nog een jaar op wereldreis te gaan. In 
dit drama zien we de laatste 70 dagen 
van zijn leven waarin hij een reis maakt 
door Tanzania, Zambia, Malawi en 
Kenia.

“Episodische roadmovie met 
fatalistische onderstroom”

Met o.a.: Alex Alembe, Caroline 
Abras, João Pedro Zappa

25 aug.: Buitenbios – 
The Jungle Book
Deze film is te zien in Tuin de Lage Oor-
sprong. Neem een deken of slaapzak mee 
en kom zo veel mogelijk met de fiets in 
verband met de beperkte parkeerplekken. 
Zelf meegenomen hapjes en drankjes zijn 
niet toegestaan. Aanvang film is 21.00 uur. 
Om 20.00 uur gaat de tuin open.



2016, VS, John Favreau, 105 min., 
aanv. 21.00u
Mowgli is een mensenkind dat door 
een familie van wolven is opge-
voed. Wanneer de gevaarlijke tijger 
Shere Khan terugkeert in de jungle, 
ontdekt Mowgli dat hij niet langer 
meer welkom is. Gedwongen om zijn 
vertrouwde plek te verlaten, begint 
Mowgli aan een fascinerende reis naar 
zelfontdekking en wordt hij bijgestaan 
door de panter Bagheera en Baloo 
de beer. Onderweg ontmoet Mowgli 
andere wezens uit de jungle die het 
ook op hem voorzien hebben.

“Prachtige beelden 
door grensverleggende 

computeranimatie”

Met o.a.: Scarlett Johansson, Idris 
Elba, Lupita Nyong’o

26 aug.: Kinderfilm – 
De Kleine Heks

2018, Duitsland/Zwitserland, Mike 
Schaerer, 90 min., aanv. 14.00u

De Kleine Heks woont samen met haar 
raaf Abraxas diep in het bos. Ze is pas 
127 – wat nog heel jong is voor een 
heks – en mag nog niet naar het grote 
heksenfeest op de Bloksberg. Maar de 
Kleine Heks wil heel graag dansen met 
de andere heksen en rondjes vliegen 
op haar bezemsteel, dus ze besluit er 
stiekem heen te gaan. 
Nederlands gesproken familiefilm.

Met o.a.:Karoline Herfurth, 
Suzanne von Borsody en Eveline 
Hall

31 aug. en 2 sept.: 
Ocean’s 8

2018, VS, Gary Ross, 110 min., aanv. 
21.00u/zon. 20.00u
5 jaar, 8 maanden, 12 dagen … en 
een beetje heeft Debbie Ocean, het 
zusje van charmante boef Danny 
Ocean, moeten wachten op wat de 
grootste roof van haar leven moet 
worden. 

Als geen ander weet ze wat je daar-
voor nodig hebt: experts. Het plan is 
een aantal diamanten te stelen moet 
een waarde van 150 miljoen dollar 
tijdens hét evenement van het jaar; 
het Met Gala. 

”Prima komedie met topcast”

Met o.a.: Sandra Bullock, Cate 
Blanchett, Anne Hathaway

5 sept.: Grace Jones, 
Bloodlight & Bami

2017, Ierland/UK, Sophie Fien-
nes, 115 min., aanv. 20.00u
Model, homo-icoon en actrice: 
de androgyne bisschopsdochter 
Grace Jones is het allemaal. 
Maar bovenal staat ze te boek 
als de zangeres die met platen 
als ‘Nightclubbing’ en ‘Slave to 
the Rhythm’ in de jaren tachtig 
een brug sloeg tussen disco en 
new wave en aldus water en vuur 
verzoende. Een reis van Jones 
met haar zoon Paulo naar haar va-
derland Jamaica én een uniek concert 
in Dublin lopen als twee rode draden 
door deze docu.

Met Grace Jones, Jean-Paul 
Goude en Sly & Robbie
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