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Ronit, is Esti getrouwd met een man 
uit de gemeenschap en onderdrukt 
ze haar seksualiteit. De ontmoeting 
tussen de twee zorgt ervoor dat ze 
hun passies herleven, en de grenzen 
van geloof en seksualiteit verkennen. 
Ondanks dat dat in hun omgeving niet 
geoorloofd is.

Met o.a.: Rachel Weisz, Rachel 
McAdams, Allesandro Nivola

19 sept.: DokART- 
Theirs is the glory
1946, Groot-Brittannië, Brian 
Desmond Hurst, 80 min. aanv. 
20.00u

In september 1944 wordt in Neder-
land de grootste slag van de Tweede 
Wereldoorlog uitgevochten. In een 
poging om voor Kerst de oolog te 
beïndigen, wordt de grootste luchtlan-
dingsoperatie aller tijden uitgevoerd, 
”Operatie Market Garden”. Britse 
en Amerikaanse soldaten worden 
gedropt achter de vijandelijke linies 
met als doel de bruggen richting 
Noord-Duitsland te veroveren. Door 
een slechte planning en een ongeluk-
kig toeval stuit het Britse 1st airborne 
division in Arnhem op een SS-pantser 
divisie. Het gevolg is een zeer bloedi-
ge en meedogenloze strijd in en rond 
Arnhem.

Operatie Market-Garden was al ruim 
een jaar voor het verschijnen van 
Theirs is the glory uitgevochten. Maar 
Arnhem en Oosterbeek lagen nog 
steeds grotendeels in puin. In de 
straten stonden zelfs nog wrakken van 

jeeps, uitgeschakelde Duitse pantser-
voertuigen en tanks. Ideaal materiaal 
voor een documentaire over de slag 
om Arnhem, zo dacht de directeur 
van Gaumont British News. Hij gaf 
regisseur Brian Desmond Hurst de 
opdracht om Operatie Market-Garden 
te verfilmen.

Let op: deze film is Engels gesproken 
en is niet ondertiteld.

21 – 23 sept.:  
The Man Who Killed 
Don Quixote
2018, UK/België/Spanje/Portugal, 
Terry Gilliam, 132 min., aanv. vrij. 
21.00u/zon. 20.00u

Ooit was Toby een ambitieuze, 
idealistische student die in een Spaans 
dorpje zijn afstudeerproject ‘Don Qui-
chote’ regisseerde. Vandaag is hij een 
gevierde, maar verwaande filmmaker. 
Wanneer hij na vele jaren terugkeert 
naar Spanje, ontmoet hij de oude 
man die ooit de rol van Don Quichote 
speelde. Maar de man waant zich nog 
steeds Don Quichote en ziet in Toby 
zijn trouwe volgeling Sancho Panza. 
Het duo begint aan een bizarre tocht 
en langzaam wordt Toby meegezogen 
in een wereld van illusie waarin hij dro-
men en realiteit niet meer van elkaar 
kan onderscheiden.

Regisseur Terry Gilliam heeft er ruim 
25  jaar over gedaan om deze film te 
maken. Als rechtgeaarde fan van de 
fameuze schelmenroman Don Quichot 
uit 1605 van Miguel de Cervantes 
voelde hij zich verplicht om dit boek 

te verfilmen. Meerderde pogingen 
strandden, maar uiteindelijk is het 
Gilliam gelukt om met zijn film het 
filmfestival van Cannes te openen.

Met o.a.: Adam Driver, Jonathan 
Pryce, Stellan Skarsgård

28 – 30 sept.:  
Que dios nos perdone
2016, Spanje, Rodrigo Sorogoyen, 
126 min., aanv. vrij. 21.00u/zon. 
20.00u

Madrid, zomer 2011. De paus komt en 
een nieuwe bezuinigingsronde van de 
regering zorgt voor felle demonstra-
ties. Terwijl veiligheidstroepen de stad 
bewaken, heeft een sadistische serie-
moordenaar het voorzien op oudere 
vrouwen. De twee rechercheurs Luis 
Velarde en Javier Alfaro, onderdeel 
van een chaotische politiemacht, 

7 – 9 sept.:  
On Chesil Beach
2018, Verenigd Koninkrijk, Dominic 
Cooke, 105 min., aanv. Vrij. 21.00u/
zon. 20.00u 

Engeland, 1962. Slechts één jaar 
verwijderd van grote sociale veran-
deringen, Beatle-mania, de seksuele 
revolutie en de Swinging Sixties vindt 
de bruiloft plaats van het jonge stel 
Florence en Edward. Op de avond 
van hun huwelijk dineren ze in een 
bedompt hotel bij Chesil Beach. 
Met vlinders in hun buik blikken ze 
terug op hun opbloeiende relatie en 
dromen ze van hun toekomst samen, 

maar één onderwerp wordt angstvallig 
vermeden; de aanstaande huwelijk-
snacht. Edward is een jeugdige losbol 
die wel geïnteresseerd is in seks, 
terwijl Florence, afkomstige uit een 
rijke en conservatieve familie, niks van 
seksuele intimiteit moet hebben. De 
verzwegen misverstanden en angsten 
van die avond zullen hun levens voor 
altijd veranderen.

Met o.a.: Saoirse Ronan,  
Billy Howle en Emily Watson

8 sept.: Drijf In – The 
Grand Budapest Hotel
2014, Verenigde Staten, 1 uur 39 
minuten, Wes Anderson, aanvang: 
20.00 uur

Heb je al eens een film gekeken 
terwijl je in een bootje dobberde op 
het water? Nee? Dan is zaterdag 8 
september je kans. Die avond hijsen 

we ons grote filmdoek met een kraan-
schip omhoog tijdens de jaarlijkse 
Drijf In in de Rosandepolder. Je kunt 
dan vanuit je bootje naar The Grand 
Budapest Hotelvan meesterregisseur 
Wes Anderson kijken.

Het hotel uit de titel staat bovenop 
een berg bij het kuuroord Nebelsbad, 
in het fictieve Midden-Europese land 
Zubrowka. Het is 1932 en Zubrowka 
staat aan de vooravond van grote 
politieke omwentelingen. Conciër-
ge Monsieur Gustave (Ralf Fiennes) 
probeert het hotel af te schermen 
van het donkere politieke klimaat 
en de strenge ‘ZZ’ers’ (onder leiding 
van Edward Norton) die steeds meer 
macht krijgen. De jonge piccolo Zero 
(Tony Revolori) is nieuw in het hotel 
en wordt aan de hand genomen door 
Gustave. Samen vormen ze een team.

We vertonen deze rijk gevulde co-
medy op het water van de Rosande-
polder op de grens van Arnhem en 
Oosterbeek. De toegang is gratis, 
maar je kunt de film alleen zien als 
je beschikt over een bootje of als je 
jezelf op een andere manier drijvend 
kunt houden. Alle reden dus om zelf 
het zeil te hijsen of die buurvrouw met 
dat sloepje even lief aan te kijken.

We beginnen de film als de zon is 
onder gegaan rond 20.00 uur. Reser-
veren is niet nodig: er is plek genoeg 
op het water.

9 sept.: Escher,  
Het Oneindige Zoeken

2018, Nederland, Robin Lutz, 85 
min., aanv. 11.00u

‘Ik ben bang dat er maar één persoon 
in de wereld is die een echt goede 
film van mijn werk kan maken; ik 
zelf.’ schreef Escher in 1969 aan een 
Amerikaanse verzamelaar van zijn 
werk. En dat is precies wat Escher in 
de film ‘Het oneindige zoeken’ doet: 
hij is de regisseur, niet letterlijk maar 
symbolisch. 

Escher was namelijk naast een 
visionair grafisch kunstenaar ook een 
scherp waarnemer die zijn observa-
ties in honderden brieven, artikelen, 
dagboeken, lezingen en catalogi 
beschreef. Escher’s persoonlijke docu-
menten zoals brieven en dagboeken 
geven een prachtig beeld van wie hij 
was, wat hij dacht, voelde en waar hij 
naar op zoek was.

14 – 16 sept.: 
Disobedience
2017, Verenigd Koninkrijk/Ierland/
USA, Sebastián Lelio, 114 min., aanv. 
vrij. 21.00u/zon. 20.00u

Ronit is jaren geleden verbannen uit 
de orthodox joodse gemeenschap 
in Londen vanwege haar seksuele 
geaardheid. Ze leidt een vrij leven in 
New York totdat ze hoort dat haar va-
der, een belangrijke rabbijn, is overle-
den. Voor de begrafenis keert ze terug 
en ontmoet ze Esti, haar jeugdvrien-
din. In plaats van te vluchten net zoals 



krijgen de opdracht de zaak zo snel en 
stil mogelijk op te lossen. Langzaam 
ontrafelt zich het psychologische 
profiel van zowel de dader als de 
rechercheurs, die zichzelf allemaal in 
zekere mate niet in de hand hebben…

Met o.a.: Antonio de la Torre, 
Javier Pereira, Roberto Álamo

30 sept.: Kinderfilm: 
Hotel Transsylvanië 3 
(3D)
2018, VS, Genndy Tartakovsky, 107 
min., aanv. 14.00u

De monsterfamilie Drac viert vakantie 
aan boord van een luxe cruiseschip 
voor monsters. Drac kan eindelijk eens 
bijkomen van het drukke werk in zijn 
hotel. De familie Drac doet mee aan 
alle leuke activiteiten aan boord en 
natuurlijk liggen ze ook volop in het 
maanlicht te luieren om een lekker 
bleek kleurtje te krijgen.

De droomvakantie mondt echter uit in 
een nachtmerrie als Mavis merkt dat 
Drac gevallen is voor de charmes van 
de mysterieuze cruisekapitein Ericka. 
Zij bewaart een geheim dat het einde 
kan betekenen voor alle monsters.

Deze film is Nederlands gesproken 
en geschikt voor kinderen van 6 jaar 
en ouder.

3 okt. DokART – 
Leaning into the wind
2017, Verenigd Koninkrijk/Duitsland, 
Thomas Riedelsheimer, 93 min., 
aanv. 20.00

In Leaning into the Wind volgt de 
Duitse regisseur Riedelsheimer de 
landschapskunstenaar Andy Golds-
worthy op zijn persoonlijke verken-
ningstocht naar de impact die de tijd 

op hemzelf en zijn kunst gehad heb-
ben. Naarmate Goldsworthy zijn eigen 
lichaam in zijn werk introduceert – zich 
bedekkend met bloemblaadjes en 
wandelend door boomtoppen – wordt 
zijn kunst nog fragieler en persoonlij-
ker maar ook krachtiger en robuuster. 
“You can walk down the path, or you 
can walk through the hedge”, aldus 
de kunstenaar.

Leaning into the Wind is een onder-
dompeling in de wereld van de kun-
stenaar. De schoonheid van de natuur 
en de esthetische kracht van de mens 
die hij laat zien in zijn kunstwerken, 
krijgen door de cinematografie van de 
film een extra dimensie. Voor iedereen 
die nog niet eerder kennismaakte met 
de kunst van Andy Goldsworthy is de 
film een adembenemende ervaring.
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