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   “A twinkly-eyed childhood memoir – and 

rigorously fashioned to be an Oscar frontrunner”
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Belfast 

 = Oscarnominatie

Belfast, jaren ‘60. De negenjarige Buddy is een vrolijke 
jongen die gek is op films. Hij woont in een volkse arbei-
derswijk met kleine steegjes waar iedereen elkaar kent en 
grootouders meestal inwonen. Zijn vader werkt in Enge-
land en is telkens twee weken per maand weg. Alles veran-
dert wanneer de Troubles starten, een turbulente periode 
waarin de chaos en het geweld in Belfast steeds groter 
wordt en de vraag of het gezin Noord-Ierland moet verla-
ten zich onverbiddelijk opdringt.

Regisseur/acteur Kenneth Branagh heeft al heel wat Oscar-
nominaties achter zijn naam staan en vult het lijstje mooi aan 
met Belfast, zijn meest persoonlijke film tot nu toe. Geïn-
spireerd op zijn eigen kindertijd schreef en regisseerde 
Branagh  een warme en aangrijpende film over de wonder-
jaren van een jongen in Noord-Ierland. De nostalgie wint het 
van de rauwheid in deze film waarin de liefde voor Belfast 
bijna tastbaar wordt. Met een topcast die alle registers open-

trekt, de weelderige muziek van Van Morrison en de ontroe-
rende tegenstelling tussen jongensachtige verwondering en 
bittere chaos is Belfast ongetwijfeld een Oscar-favoriet. 

2021, duur: 1:38, Verenigd Koninkrijk,  regie: Kenneth 
Branagh, met: Caitrona Belfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Jude 
Hill, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 (Cinema 
Poussette om 10u30), 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 
15/3, 16/3, 17/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3 
in Cinema ZED-Vesalius

And the Oscar goes to...

33

Geen enkele award zo schitterend en zo begeerd als de Oscar. Welke films het meeste beeldjes op 
hun schouw mogen zetten? Dat is nog eventjes afwachten, maar bij Cinema ZED hoef je alvast niet te 
wachten om dé kanshebbers van dit jaar mee te pikken op het grote witte doek!

Poussette
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Drive My Car 
Acteur en regisseur Yusuke heeft niet zo lang geleden een persoonlijk verlies meegemaakt. Maar het 
leven gaat verder en met lichte tegenzin stemt hij ermee in om het stuk Oom Vanya op te voeren op een 
festival in Hiroshima. Omwille van verzekeringstechnische redenen mag hij in Hiroshima niet zelf zijn 
wagen besturen en krijgt hij een gereserveerde jonge vrouw als chauffeur toegewezen. Samen rijden ze 
rond in zijn rode Saab 900, de auto die voor Yusuke altijd al een tweede thuis was. 

Regisseur Ryûsuke Hamaguchi durft zijn tijd te nemen om de personages uit het verhaal van Haruki Mura-
kami te ontwikkelen: hij herwerkte het kortverhaal van de beroemde Japanse schrijver tot een drie uur 
durende film. Maar deze geduldige aanpak werkt, want de personages krijgen hierdoor een diepgang die 
langzaam maar zeker helemaal tot bloei komen in dit verhaal over verlies, verlangen, liefde en zwaktes. Drive 
My Car viel tot driemaal toe in de prijzen op het Filmfestival van Cannes. 

2021, duur: 2:59, Japan, regie: Ryûsuke Hamaguchi, met: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, 
e.a. dialogen: Japans

Vertoning: 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 9/3, 12/3, 13/3, 15/3, 17/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3 
in Cinema ZED-Vesalius
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Drive My Car van de Japanse regisseur 
Ryusuke Hamaguchi is een fenomeen 
zonder meer. Deze adaptatie van 
een bundel kortverhalen van Haruki 
Murakami kan straks aan de haal 
gaan met de Oscars voor beste film, 
beste regisseur, beste geadapteerd 
script én beste internationale film. 
Als Hamaguchi beste film wint, is hij 
de allereerste Japanse regisseur om 
die eer op te strijken. “Ik besef nog 
altijd niet wat er gebeurt”, vertelde 
hij op de voorbije Berlinale waar hij 
als jurylid zetelde.

Hoe heb je het laatste jaar beleefd?

Ryusuke Hamaguchi:  “In die laatste twaalf 
maanden is er veel veranderd voor mij. Het 
begon in februari 2021 toen ik op de Berlinale 
de Zilveren Beer won voor Wheel of Fortune 
and Fantasy. Voor ik het goed besefte, kreeg 
ik een paar maanden later de prijs voor het 
beste scenario voor Drive My Car in de officiële 
competitie van Cannes. Het voelde alsof ik in 
een enorme stroomversnelling was beland. 
Ik had me een jaar geleden onmogelijk 
kunnen inbeelden dat ze me zouden vragen 
als jurylid op de Berlinale. Ik kan het nog 
steeds niet geloven, want ik zie mezelf als een 
onafhankelijke filmmaker. Ik kon me uiteraard 
wel voorstellen dat ik misschien ooit eens een 
prijs zou kunnen krijgen, maar genomineerd 
worden voor de Oscars, dat was echt boven 
mijn stoutste verwachtingen.”

Hoe verklaar je het enorme succes van een 

literaire adaptatie die drie uur duurt en veel 

lange praatscènes bevat?

“Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik al te zacht 
ben voor mijn publiek. Maar ik ben ook 
niet te hard en te veeleisend. Ik weet wat 
de toeschouwers nodig hebben om mijn 
protagonist Kafuku goed te begrijpen. Ik 
wil hen vooral doen geloven dat hij van 
vlees en bloed is, maar daar moet je de tijd 

heel specifieke emoties naar boven en omdat 
de acteurs die emoties heel nauwkeurig 
hebben bestudeerd, worden ze nog 
krachtiger. Dat het Oom Vanja moest worden, 
is eveneens geen toeval. Dat stuk wordt ook 
wel aangehaald in het boek, maar in de film 
spreekt Oom Vanja de diepste gevoelens van 
Kafuku uit. Hij verwoordt de gevoelens die 
deze man altijd heeft verborgen.”

In de Saab wordt er met doden gesproken 

en er vallen grote bekentenissen. Die 

wagen lijkt meer op een metafoor dan op 

een echte wagen… 

“In het prille begin dacht ik niet aan de wagen 
als een metafoor. Voor mij was het gewoon 
een machine, een ding dat beweegt. Het 
voordeel is dat een wagen een film visueel 
aantrekkelijker maakt. Je kan met een voertuig 
de aandacht van het publiek trekken omdat het 
je door heel verschillende landschappen voert. 
En wanneer je een scène met veel dialogen 
hebt, kan je nog een visueel aspect op de 
achtergrond bieden. Maar toen we filmden 
begon zich het metaforische te manifesteren. 
Die rode Saab sedan werd een levend ding, 
een eigen karakter. Zodanig dat het zelfs een 
impact had op het einde van de film 

En dan nog dit: Reika Kirishima, de 

actrice die de rol van de overleden vrouw 

van Kafuku speelt, vertolkte ook een 

belangrijke rol in de Murakami-verfilming 

van Norwegian Wood. Toeval?

“Ja, puur toeval. Ze stond zeker hoog op ons 
lijstje en ze bleek ideaal voor onze film. Maar pas 
achteraf kwam ik erachter dat ze in Norwegian 
Wood zat en dat ze dus vooral perfect blijkt te 
passen in de werelden die Murakami schetst. 
En nu heb ik nog een vraag voor jou. Kom jij als 
Belgische journalist de gebroeders Dardenne 
soms tegen. Kan je hen vertellen dat ik een 
heel grote fan ben en dat hun films me enorm 
geïnspireerd hebben?” Dat zullen we zeker 
doen.   (CC) 

RYUSUKE HAMAGUCHI SCHRIJFT GESCHIEDENIS MET DRIVE MY CAR

“Ik ben niet te zacht voor mijn publiek”

voor nemen. Die lange speelduur hebben 
de mensen nodig om helemaal in dat 
hoofdpersonage te duiken. Eens dat gebeurd 
is, geloven ze dat hij bestaat, leven ze met 
hem mee en worden ze diep ontroerd. Dat 
zou een verklaring kunnen zijn.” 

Het verbinden van de korte verhalen van 

Murakami is vast geen sinecure…

“Het scenario schrijven was inderdaad het 
moeilijkste aan deze film. Ik wilde in geen 
geval elke zin van Drive My Car, het eerste 
kortverhaal uit Men Without Women, letterlijk 
op beeld vertalen. Er zijn immers veel mensen 
die het boek gelezen hebben. Die hebben 
allemaal hun eigen verbeelding en daar kan 
ik absoluut niet tegenop. Ik wilde vooral de 
kern van de verhalen in de film stoppen. Ik ben 
dan maar begonnen met het boek te herlezen 
tot ik het bijna uit mijn hoofd kende. Ik wist 
alvast dat ik Drive My Car wilde gebruiken, 
maar het was als verhaal niet genoeg. En 
de hoofdpersonages kan je niet zomaar 
overhevelen naar het scherm. Ik vroeg me 
tijdens het schrijven constant af hoe ik hen 
authentiek en geloofwaardig kon maken 
voor een filmpubliek. Vervolgens ben ik 
gaan aanvullen met elementen uit de andere 
verhalen, zoals Scheherazade en Kino. En 
plots viel alles in de plooi.”

Het toneelstuk Oom Vanja van Aton 

Tsjechov zo sterk in de film verweven?

“Tsjechov wordt vermeld in het boek, maar 
hij werd veel belangrijker in de film. Nu, ik 
was al dol op het werk van Tsjechov voor ik 
aan Drive My Car begon. Maar hier was hij 
perfect op zijn plaats. Zijn dialogen brengen 
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Don’t Look Up 
Twee bekende astronomen krijgen de taak om de mensheid 
te waarschuwen dat de aarde goed op weg is om vernietigd 
te worden door een komeet die met rasse schreden nadert. 
Alleen lijkt de rest van de wereld zich daar bitter weinig van 
aan te trekken. 

Adam McKay (The Big Short, Vice) schreef en regisseerde deze 
bijtende satire en sleepte voor beide prestaties een Oscarno-
minatie in de wacht. De klimaatcrisis verpakt hij als een razende 
komeet, maar Don’t Look Up neemt zo wat alle aspecten van 
onze huidige maatschappij vlijmscherp op de korrel. Verder 
lijkt wel alsof heel acterend Hollywood stond te popelen om in 
deze film te mogen spelen (Leonardo DiCaprio! Meryl Streep! 
Timothée Chalamet! Jennifer Lawrence!) en dat is te zien, want 
het spelplezier druipt er in de vaak geïmproviseerde dialogen 
vanaf. Snedig, absurd en vaak net iets té realistisch, een hilari-
sche film die je toch enigszins verbouwereerd achterlaat. 

2021, duur: 2:25, Verenigde Staten,  regie: Adam McKay, 
met: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, 
Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée 
Chalamet, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 
11/3, 15/3, 17/3, 18/3, 19/3, 
21/3 in Cinema ZED-Vesalius

De voorspellingen van ...
Ruben Nollet
(filmjournalist)

Chris Craps 
(filmjournalist)

Sven de Ridder
(acteur)

Maya Retana 
(ZED Vedette)

Beste Film The Power of the Dog The Power of the Dog The Power of the Dog Drive My Car

Beste Regie Steven Spielberg Jane Campion Jane Campion Ryusuke Hamaguchi

Beste Actrice Kristen Stewart Penelope Cruz Nicole Kidman Olivia Colman

Beste Acteur Denzel Washington Will Smith Will Smith Benedict Cumberbatch

Beste Internationale Film Drive My Car Drive my Car Drive my Car The Worst Person in the World

Beste Documentaire Flee Flee Attica Summer of Soul

ZED’s Oscarpoll

6
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1925. Phil runt samen met zijn broer George 
een goed draaiende ranch in Montana. Phil is 
een doorgewinterde en verbitterde macho, 
George een zachtaardige, stille werker die 
vaak het mikpunt is van de beledigingen van 
zijn broer. Wanneer George vertelt dat hij 
stiekem  getrouwd is met de timide weduwe 
Rose, komt hun relatie helemaal op de helling 
te staan. Rose en haar bijna volwassen zoon 
Peter trekken in in het huis van de boers, waar 
ze voortdurend op hun hoede zijn voor de 
verholen vijandigheid van Phil.

2021, duur: 2:06, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk,  regie: 
Jane Campion, met: Benedict Cumberbatch, 
Kirsten Dunst, e.a. 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 
2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 
8/3, 10/3, 14/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

New York, eind jaren ‘50. Twee straatbendes 
strijden om de macht in de buurt. Aan de ene 
kant staan de Sharks van Bernardo, met leden 
van Puerto Ricaanse afkomst, aan de andere 
kant de Jets onder de leiding van Riff. Wanneer 
Tony, een jongen van de Jets, en Maria, de zus 
van de leider van de Sharks, verliefd worden 
op elkaar weten ze dat hun liefde onmogelijk 
is. Maar elkaar vergeten lukt niet.

2021, duur: 2:36, Verenigde Staten, regie: 
Steven Spielberg, met: Ansel Elgort, Rachel 
Zeigler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita 
Moreno, e.a. dialogen: Engels, Spaans

Vertoning: 
2/3, 5/3, 7/3, 
8/3, 10/3, 12/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Tijdens een zomerse vakantie in Griekenland 
kijkt Leda, een gescheiden professor letter-
kunde, op het strand bewonderend naar de 
idyllische relatie van een jonge moeder en 
haar dochtertje. In een opwelling steelt ze 
de pop van het meisje, wat het dochtertje 
ontroostbaar maakt. Het is de aanleiding voor 
Leda om haar vroegere leven onder ogen te 
komen. Ze blikt terug op de keuzes die ze in 
het verleden gemaakt heeft en de gevolgen 
ervan.

2021, duur: 2:02, regie: Maggie Gyllenhaal, 
met: Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie 
Buckley, Peter Sarsgaard, Ed Harris, e.a 
dialogen: Engels

Vertoningen:  
10/3, 11/3, 16/3, 18/3, 
19/3, 20/3, 22/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

West Side Story 
The Power 
of the Dog The Lost Daughter 



Paul Atreides -  een briljante jongeman uit 
het Huis van Atreides - krijgt in een droom 
bezoek van een mysterieuze vrouw die een 
noodoproep doet voor haar volk op de 
planeet Arrakis. Kwaadaardige mogend- 
heden strijden om de kostbare grondstof van 
de planeet, een stof die alleen daar te winnen 
is en in staat is het menselijk vermogen te ver-
groten. Paul moet naar de gevaarlijkste plek in 
het universum reizen om de toekomst van zijn 
familie en volk veilig te stellen.

2021, duur: 2:35, Verenigde Staten,  regie: 
Denis Villeneuve, met: Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Zendaya, e.a 
dialogen: Engels 

Vertoningen: 13/3, 
14/3, 16/3, 18/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Schotland, 11de eeuw. Wanneer generaal 
Macbeth terugkeert van de oorlog tegen 
Engeland krijgt hij van drie heksen de voor-
spelling te horen dat hij op een dag koning 
van Schotland zal worden. De voorspel-
ling prikkelt zijn ambitie, en die wordt nog 
verder aangewakkerd door zijn vrouw Lady 
Macbeth. Samen beramen ze een plan om de 
macht te grijpen.  

2021, duur: 1:45, Verenigde Staten,  regie: 
Joel Coen, met: Denzel Washington, Frances 
McDormand, Alex Hassell, e.a  dialogen: 
Engels 

Vertoningen: 
2/3, 4/3, 7/3, 11/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Julie wordt bijna dertig, een leeftijd waarop 
je - volgens haar - toch zou moeten weten 
wat je wil in het leven. Maar het enige wat ze 
echt zeker weet, is dat haar huidige leven niet 
genoeg is. Vastbesloten méér uit het leven 
te halen, zet ze een punt achter haar stabiele 
relatie met de succesvolle schrijver Aksel en 
staat ze open voor een nieuw avontuur.

2021, duur: 2:01, Noorwegen,  regie: 
Joachim Trier, met: Renate Reinsve, Herbert 
Nordrum , Anders Danielsen Lie, e.a. 
dialogen: Noors

Vertoningen: 16/3, 20/3, 21/3, 22/3 
in Cinema ZED-Vesalius

The Tragedy 
of Macbeth     Dune  

The Worst 
Person in the World 

8
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Janis en Ana ontmoeten elkaar in het zieken-
huis waar ze allebei op het punt staan te beval-
len. Ze hebben heel wat met elkaar gemeen: 
ze zijn allebei single en voor beiden was hun 
zwangerschap geen bewuste keuze. De wat 
oudere Janis, een professionele fotografe, 
lijkt klaar voor het moederschap, maar tiener 
Ana is bang en onzeker. Ze brengen de uren 
voor de bevalling samen door waardoor ze 
op korte tijd een hechte band scheppen. Een 
band die een blijvende impact zal hebben op 
hun verdere levens.

2021, duur: 2:00, Spanje, regie: Pedro 
Almodóvar , met: Penélope Cruz, Rossy 
de Palma, Aitana 
Sánchez-Gijón, e.a. 
dialogen: Spaans 

Vertoningen: 
4/3, 6/3, 8/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins 
Charles is al lang bekoeld. Ondanks geruch-
ten over affaires en een echtscheiding gaan 
de kerstfestiviteiten door. Heel de koninklijke 
familie komt samen op het landgoed van de 
koningin in Sandringham. Er wordt gegeten, 
gedronken en gejaagd. Diana kent het spel. 
En probeert dit drie dagen lang te overleven.

2021, duur: 1:51, Verenigde Staten,  regie: 
Pablo Larraín,  met: Kristen Stewart, Sean 
Harris, Sally Hawkins, Timothy Spall, e.a.  
dialogen: Engels

Vertoningen:  9/3, 14/3 
in Cinema ZED-Vesalius

De zonnige westkust van Amerika in de 
vroege jaren ‘70. De 15-jarige Gary zoekt zijn 
weg nu hij te oud wordt om als kindacteur 
nog aan de bak te komen. Hij ontmoet de 
25-jarige Alana, die met weinig enthousiasme 
werkt als assistente van een schoolfotograaf. 
Wanneer de veel jongere Gary haar duidelijk 
ziet zitten, reageert Alana wat verveeld en 
lacherig, ook al raakt ze - tot haar verbazing - 
steeds meer door hem geïntrigeerd. 

2021, duur: 2:13, Verenigde Staten,  regie: 
Paul Thomas Anderson, met: Alana Haim, 
Cooper Hoffman, Bradley Cooper, e.a. 
dialogen: Engels

Vertoningen: 
3/3, 5/3, 6/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Spencer Madres paralelas Licorice Pizza 
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Please Hold - KD Davila, VS, 19min. 
In de niet zo verre toekomst wordt de 20-jarige Mateo plots 
gearresteerd door een politiedrone. Zonder dat hij weet waarom 
belandt hij in een volledig geautomatiseerde gevangenis. 

2021, duur: 1:57, Denemarken, Kirgizië, Polen, Verenigde Staten,  
regie: Diverse regisseurs, dialogen: Deens, Duits, Engels, Frans, 
Kirgizisch, Pools

Vertoningen: 
18/3 met inleiding door coördinator 
Kortfilmfestival Leuven Vincent Langouche, 
20/3 in Cinema ZED-Vesalius

Oscar Shorts 2022
Naar goede gewoonte kan je bij Cinema ZED de vijf kortfilms 
bekijken die genomineerd werden voor de Oscar voor Beste 
Live-Action Kortfilm. De crème de la crème van het voorbije kort-
filmjaar!

Ala Kachuu - Maria Brendle, Kirgizië, 38min.
De Kirgizische Sezim droomt ervan om te gaan studeren in de 
hoofdstad, maar wordt ontvoerd naar het afgelegen platteland 
waar ze een gedwongen huwelijk moet ondergaan.

The Dress - Tadeusz Lysiak, Polen, 30min.
Julia werkt als poetshulp in een eenvoudig motel. Ze heeft geen 
ervaring met intimiteit en denkt dat dat ook niet voor haar wegge-
legd is. Tot ze een knappe truckchauffeur ontmoet.

The Long Goodbye - Aneil Karia, VK, 12min.
Een gezellige familiedag voor Riz en zijn gezin krijgt een onver-
wachte wending wanneer een betoging van uiterst rechts langs 
hun huis passeert.

On My Mind - Martin Strange-Hansen, Denemarken, 18 min.
Henrik wil absoluut een lied zingen voor zijn vrouw. Hij moet het 
vandaag doen, hier en nu. Het is een zaak van leven en dood… 
en van karaoke. 
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Sneak report 
Nr. 10

Eénmaal per maand organiseert ZED een sneak 
preview; een avant-avant-première van een film die 
later in de bioscoop zal verschijnen. Wélke film je te 
zien krijgt, dat is een verrassing. Na de voorstelling 
vragen we het publiek de film te beoordelen. 

De Sneak Preview van februari was Nr. 10. 
Dit is wat de ZED bezoekers ervan vonden:

 Heel goed: 10%
 Goed: 62%
 Matig: 22%
  Slecht: 5%
  Heel Slecht: 1%

De volgende Sneak Preview gaat door 
op dinsdag 15/3 in Cinema ZED-Vesalius. 

Gratis voor houders van een Cultuurkaart 
KU Leuven. Tickets verkrijgbaar aan de ticketbalie van 
Cinema ZED-Vesalius, vanaf 1u voor de vertoning. 
Zolang de voorraad strekt, 1 ticket per Cultuurkaart.
(JC)

Zo evident als het begin van de film lijkt te zijn, 
zo verrast ben je als de aftiteling start. 

What the fuck? ma zo op een goeie manier.... 
de beste manier.

boeiend, totale verrassing, een aanrader

De film is een beleving, omdat je werkelijk geen 

enkele scène kan voorspellen

Fijn na zoveel jaren nog eens een van Warmerdam 
in Leuven te kunnen zien. Ik blijf genieten van zijn 

absurde universum

Lynch in de polder

Nr. 10
Als vierjarig kind wordt Günter gevonden in de Duitse bossen. Hij groeit 
op in een pleeggezin en veertig jaar later lijkt dit nog van weinig belang: hij 
heeft een dochter Lizzy, werkt als acteur in het toneel, heeft een verhouding 
met een getrouwde vrouw. Een relatief normaal leven dus, tot een vreemde 
man op een brug hem één woord toefluistert dat hem zijn volledige bestaan 
in vraag doet stellen. 

Alex van Warmerdam komt na Borgman met zijn tiende langspeler, geheel 
toepasselijk getiteld Nr. 10. Een titel die ook geheel toepasselijk niet veel prijs-
geeft, want deze bijzondere film laat zich niet gemakkelijk vastpinnen. Een 
mysterieuze thriller vol intriges en voyeurisme, maar ook een zwarte komedie 
doorspekt met droogkomische dialogen. Voor de hoofdrollen verzamelde hij 
een topcast uit België, Nederland en Duitsland met o.a. Tom Dewispelaere, 
Frieda Barnahrd, Hans Kesting en Gene Bervoets. Meer verklappen dan de 
titel doet zou zonde zijn, want deze heerlijk absurde film is er best eentje die 
je met je eigen ogen ziet. 

2021, duur: 1:42, België, Nederland,  regie: Alex van Warmerdam, met: 
Tom Dewispelaere, Frieda Barnhard, Hans Kesting, Anniek Pheifer,
Dirk Böhling, Mandela Wee Wee, Richard Gonlag, Gene Bervoets,
Pierre Bokma e.a. dialogen: Duits, Nederlands
 
Vertoningen: 9/3 in aanwezigheid van 
Regisseur Alex Van Warmerdam en acteurs Gene 
Bervoets & Tom Dewispelaere, 10/3, 11/3, 12/3, 
14/3, 15/3, 17/3, 18/3, 19/3, 21/3, 22/3 
in Cinema ZED-Vesalius
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Animals
We volgen Brahim een 35-jarige man, op de dag van zijn moeders verjaardag. Hij is haar oogappel en 
heeft besloten op haar verjaardagsfeest uit de kast te komen, gezien de verwachtingen die zijn familie 
voor hem heeft geen al te gemakkelijke keuze. Alleen beslissen vier mannen daar anders over.

Voor Animals baseert Nabil Ben Yadir zich op waargebeurde feiten die plaatsvonden in Luik in april 2012. 
Toen verdween Ihsane Jarfi nadat hij voor het laatst gezien was vlak bij een homoclub waar hij bij vier mannen 
in de wagen stapte. Twee weken later werd hij dood en zwaar verminkt teruggevonden. Al eerder werd deze 
gruwelijke misdaad op het toneel gebracht in het theaterstuk La reprise van Milo Rau. Ben Yadir brengt samen 
met cinematograaf Frank Van den Eeden (Girl) een bijzonder rauwe en aangrijpende film, die genadeloos een 
spiegel voorhoudt op geweld en het vermogen van de mens om onnoemelijke daden te begaan.  

Let op. Deze film bevat erg expliciete beelden. Niet voor gevoelige zielen.

2021, duur: 1:32, België, regie: Nabil Ben Yadir, 
met: Soufiane Chilah, Gianni Guettaf, Vincent Overath, Serkan Sancak, Lionel Maisin, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 14/3, 15/3, 
16/3, 19/3, 20/3, 21/3, 22/3 in Cinema ZED-Vesalius
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Animals is gebaseerd op bijzonder 

gruwelijke waargebeurde feiten. Waarom 

wilde je specifiek dit verhaal vertellen?  

Het idee is ontstaan na een discussie met een 
vriend op café. Ik las er een artikel over de 
moord op Ihsane Jarfi en zijn mening was dat het 
“gewoon een homo was die crepeert”. Op het 
moment zelf ben ik daar niet op ingegaan, maar 
ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Ik 
vroeg me af waarom ik niets gezegd had. Die 
reactie en dat artikel inspireerden me om de 
film te maken. Toen ik die vriend later de film liet 
zien, was hij verbijsterd en geschokt door zoveel 
geweld. En dat is precies mijn doel, ik wil dat 
toeschouwers bij het verlaten van de zaal zullen 
zeggen “niemand verdient dit”. 

Als kijker besteed je een groot deel van de 

film met Brahim. Je schenkt veel aandacht 

aan zijn dagelijks leven, waar hij vandaan 

komt. Herken je iets van jezelf in Brahim? 

Absoluut, de kwestie van identiteiten en 
minderheden sprak me ook erg aan. Toen ik van 
deze moord hoorde, was het de eerste keer dat ik 
een Noord-Afrikaans klinkende naam in verband 
gebracht zag worden met homofobie en niet 
met racisme. Ik identificeer me met het slachtoffer 
omdat ik ook deel uitmaak van een minderheid. 
En paradoxaal genoeg dragen de meeste 
mensen een minderheid in zich waardoor ze iets 
van Brahim in zichzelf herkennen. 

Animals valt onder de leeftijdscatergorie 

18+. Je schuwt in de film geen enkele vorm 

van geweld. 

maar beetje bij beetje verdwijnt dat. Ze spelen 
weliswaar een personage, maar vergeten dat 
ze aan het acteren zijn. Je krijgt hierdoor echt 
de indruk dat er geen getuige is, behalve de 
toeschouwer zelf dan. Hetgeen ook strookt met 
de werkelijkheid. Het is bijna alsof ik het publiek 
een stuk verantwoordelijkheid geef. 

In de film maak je een erg bewuste 

inhoudelijke onderverdeling in drie 

delen. In het derde deel switch je van het 

perspectief van het slachtoffer naar dat van 

de daders. Vanwaar die keuze? 
Ik wilde de banaliteit van het kwaad laten zien. 
We volgen vooral Loïc, degene die het minst 
gewelddadig lijkt van de vier, maar wel de 
fatale klappen uitdeelt. Je ziet hem heel banale 
handelingen doen, zoals zijn spullen in de 
wasmand stoppen. Mijn doel was hier niet dat 
de toeschouwer zich met hem identificeert, 
integendeel. Maar wel dat we niet wegkijken 
van het monster. We zien Brahim doorheen 
de dader in elk van zijn handelingen, en we 
identificeren ons met hem telkens we Loïc zien. 
(MV) 

Op 22 april 2012 verdwijnt Ishane Jarfi in 
Luik, nadat hij gezien is toen hij bij vier 
mannen in de auto stapte. Enkele dagen 
na de verdwijning worden drie van deze 
mannen gearresteerd. Op 1 mei 2012 wordt 
het lichaam van Ihsane gevonden in de buurt 
van Tinlot. Op 4 mei wordt ook de vierde 
vermoedelijke dader gearresteerd. De daders 

worden beschuldigd van moord, met als 
verzwarende omstandigheid homofobie. 
In november en december 2014 volgt het 
Assisenproces van de vier verdachten. Ze 
worden niet alleen beschuldigd van doodslag 
met een homofoob karakter, maar ook van 
andere aanklachten, waaronder foltering en 
onmenselijke en vernederende behandeling, 

evenals ernstige vernedering of ontering 
en willekeurige opsluiting. Het vonnis: drie 
daders worden veroordeeld tot levenslange 
gevangenisstraf voor homofobe moord. 
De vierde krijgt 30 jaar voor doodslag met 
homofobie. De verzwarende omstandigheid 
van homofobie blijft voor alle daders 
gehandhaafd. 

ZED SPR AK MET NABIL BEN YADIR OVER ANIMALS

“Ik wilde een ongemakkelijke film maken” 

Ik wilde een ongemakkelijke film maken. We 
kunnen bepaalde beelden nooit door woorden 
vervangen. En ik denk dat je met deze beelden 
geconfronteerd moet worden, juist omdat je ze 
niet wilt zien. Ik heb geen film gemaakt over een 
homofobe misdaad die je uitnodigt om nadien 
rustig iets te gaan drinken. Ik laat het ook aan de 
toeschouwer om zich een voorstelling te maken 
van de pijn van de familie, om daar achteraf 
onderling over te praten. 

Om de gruweldaden zelf in beeld te 

brengen maak je gebruik van smartphones, 

een sterke stilistische keuze. Wist je meteen 

dat je deze scène zo wou aanpakken? 

Nee, ik had eerst geen idee hoe ik dit geweld 
zou filmen. Daarom besloot ik om op een heel 
andere manier te werk te gaan en de acteurs 
mobiele telefoons te geven, een kader en 
aanwijzingen over wat ze moesten filmen. De 
hele filmploeg zou op afstand blijven als ze 
de scènes zelf filmden. In het begin van de 
scènes zijn de acteurs zich bewust van zichzelf, 

FILMOGRAFIE
2009   Les barons
2013 La marche
2017 Dode hoek
2021 Animals
 

De moord op Ihsane Jarfi
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Große Freiheit
In naoorlogs Duitsland wordt Hans van Auschwitz overge-
bracht naar een Duitse gevangenis. Wanneer hij vrijkomt, 
belandt hij in de jaren die volgen keer op keer terug in de 
gevangenis. Hans is homoseksueel en volgens paragraaf 175 
van het Duitse Wetboek is dit strafbaar. Zijn enige houvast is 
celgenoot Viktor, een veroordeelde moordenaar. Doorheen 
de tijd leren de twee tegenpolen elkaar steeds beter kennen.

Een ijzersterke film die in Cannes de juryprijs Un Certain Regard 
won en een perfect harmonieuze mix weet te maken van een 
persoonlijke en maatschappelijke verhaallijn. In deze intense 
karakterstudie vertolkt een ronduit magnetische Franz Rogow-
ski het hoofdpersonage met bravoure, bijgestaan door een even 
sterke Georg Friedrich. De film werd grotendeels opgenomen 
in een in onbruik geraakte gevangenis, de perfecte locatie voor 
een bijzonder verhaal van toenadering tussen tegenpolen. 

2021, duur: 1:56, Oostenrijk, regie: 
Sebastian Meise, met: Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, Anton von Lucke, 
Thomas Prenn, e.a. dialogen: Duits

Vertoningen: 3/3,4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 
8/3, 9/3, 11/3, 14/3 in Cinema ZED-Vesalius

L’événement
Frankrijk, 1963. Anne is student met een veelbelovende toekomst in het 
verschiet, tot ze onverwacht zwanger wordt. Ze blijft vastberaden om haar 
studies af te maken en te ontsnappen uit haar thuissituatie. Maar de tijd 
dringt. Haar eindexamens staan voor de deur en haar buik wordt steeds 
ronder. Anne besluit haar lot in eigen handen te nemen, waarvoor ze het 
risico loopt in de gevangenis te belanden. 

Dit bikkelharde drama van Audrey Diwan won vorig jaar de Gouden Leeuw 
op het filmfestival van Venetië. Diwan was hiermee de zesde vrouw die deze 
prijs in ontvangst mocht nemen, Chloe Zhao ging haar in 2020 voor met 
Nomadland. L’événement is gebaseerd op de gelijknamige autobiografische 
roman van schrijver Annie Ernaux. De dragende kracht van de film is de jonge 
Frans-Roemeense actrice Anamaria Vartolomei, die de loodzware taak kreeg 
om het hoofdpersonage in al haar angst, woede en pijn neer te zetten. L’éve-
nement is tegelijkertijd een portret van een tijdsgeest - Frankrijk in de jaren ‘60 
waar rechten van vrouwen en seks in het algemeen veroordeeld werden - én 
in het licht van recente abortuswetgeving in plaatsen zoals Texas, nog steeds 
angstaanjagend actueel. 

2022, duur: 1:40, Frankrijk, regie: Audrey 
Diwan, met: Anamaria Vartolomei, Sandrine 
Bonnaire, Kacey Mottet Klein, Louise Chevilotte, 
Luana Bajrami, e.a. dialogen: Frans

Vertoningen: 2/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 
9/3, 10/3, 12/3, 13/3, 15/3 in Cinema ZED-Vesalius

 “Een film om te beleven. 
Alsof Annes lichaam 

ook het jouwe wordt.” 


D E  M O R G E N



The Innocents
Tijdens de heldere Scandinavische zomer 
worden de negenjarige Ida en haar  autis-
tische zus vriendjes met Aisha en Ben. Ze 
spelen veel samen en ontdekken, ver uit 
het zicht van volwassenen, hun mysterieuze 
krachten. Spelletjes krijgen al snel een duister 
kantje en er gaat een geheime, nieuwe 
wereld voor hen open vol onverklaarbare en 
angstaanjagende gebeurtenissen. 

Na zijn regiedebuut Blind brengt Eskil Vogt, 
de vaste scenarist van Joachim Trier (The Worst 
Person in The World, Oslo, August 31st), een 
originele en grimmige bovennatuurlijke thril-
ler. Een gruwelijke fabel rond de vraag hoe 
het morele kompas bij kinderen werkt. Want 
kinderspelen zitten vol met onvoorspelbare 
morele onduidelijkheden. Wanneer herkent 
een kind ten volle wreedheid of empathie? 
De vertolkingen van de vier kindacteurs zijn 
indrukwekkend en de cinematografie beklem-
mend: claustrofobische close-ups worden 
afgewisseld met weidse panorama’s die de 
gruwel in de hoeken van het kader benadruk-
ken. Een intelligente, duistere griezelfilm die 
onder de huid kruipt.

2022, duur:  Noorwegen, regie: Eskil Vogt, 
met: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo 
Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth 
Asheim, e.a. dialogen: Noors

Vertoningen: 16/3, 18/3, 19/3, 20/3, 21/3, 
22/3 in Cinema ZED-Vesalius

L’événement

FESTIVALVERSLAG

Onze man in Clermont-Ferrand

Het kortfilmfestival van Clermont-Ferrand is al jarenlang (sinds 1976!) het Mekka 

van de kortfilmsector. Coördinator en programmator van Kortfilmfestival Leuven 

Vincent Langouche zakte af naar Frankrijk voor de laatste ontwikkelingen uit 

kortfilmland en om alvast enkele pareltjes te spotten die kans maken op een plek 

op Kortfilmfestival Leuven 2022 en in de programmatie van Cinema ZED. 

Vincent Langouche: Clermont-Ferrand 2020 was het laatste festival dat ik bezocht voor 
corona zijn intrede maakte. Het is dus best bijzonder om hier na twee jaar opnieuw te 
staan. Het grootste kortfilmfestival ter wereld is namelijk het enige buitenlandse festival 
dat ieder jaar een vaste plaats krijgt in mijn agenda.

Dit is de plek bij uitstek om de kortfilmindustrie te ontmoeten. Festivals van over de hele 
wereld zakken af naar Clermont-Ferrand - Kortfilmfestival Leuven kan hier dus zeker 
niet ontbreken! Voor professionals is vooral de kortfilmmarkt een belangrijke plek, dis-
tributeurs, promotieagentschappen en kopers stellen er traditiegetrouw hun aanbod 
voor. Jammer genoeg, laat de impact van het virus zich hier toch nog voelen, want de 
markt was dit jaar een stuk rustiger, met hier en daar zelfs wat lege standjes. Vooral voor 
gasten van buiten Europa, blijkt het voorlopig niet evident om naar Frankrijk af te reizen. 

Voor Kortfilmfestival Leuven gaat een groot deel van de aandacht naar de Short Film 
Conference, het evenement dat we in nauwe samenwerking met Clermont-Ferrand en 
andere festivals hebben opgericht en jaarlijks mee organiseren. Aan bezoekers was er 
hier gelukkig geen gebrek. Er was zelfs een extra scherm nodig buiten de zaal zodat 
mensen het event toch konden volgen.

Minder recepties en feestjes, dus meer tijd voor films! De gloednieuwe zaal ‘La 
Comédie’ naast het Maison de la Culture is een geweldige toevoeging voor het 
festival. Een mooie zaal, met een nieuwe aanwinst: een café op het festivalterrein, wat 
het geheel een stuk gezelliger maakt. Voor het eerst waren er ook nagesprekken met 
filmmakers meteen na de vertoning, terwijl deze vroeger eerder los stonden van de 
films als een soort van persconferentie. Een verschuiving die een stuk meer betrokken-
heid van het publiek met zich meebrengt, een goede zet van het festival! (VL)
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Vorige maand in ZED
Altijd wat te beleven in Cinema ZED. 
Een greep uit de specials en events 
van de afgelopen maand.

DOCVILLE presenteerde deze maand het inspirerende 
Mr. Bachmann and His Class. Na de film volgde een 
gesprek met OKAN leerkrachten Paulien Sermeus en 
Hendrik Moeys. Heel herkenbaar volgens Paulien: “Onze 
leerlingen zijn er om te leren, maar wij leren ook heel veel van hen.”

Dalton Distribution en Agence 
de court métrage brachten met 

Belgisch Tout Court de Beste 
Belgische kortfilms naar 

Cinema ZED. Regisseur van 
Juillet ‘96 Michèle Jacob was 

erbij voor een gezellige 
Q&A na de vertoning. 

Deze maand sloten we onze 
filmklassiekersreeks rond Rainer 
Werner Fassbinder af. 
Filmkenner Patrick Duynslaegher 
gaf ook bij de laatste twee films 
een woordje uitleg. 

Rudy Trouvé maakte de documentaire 
Great Expectations over het gitaarkwartet ZWERM, 

opgenomen tijdens hun residentie in het STUK. Hij kwam 
persoonlijk langs om de vertoning van een staaltje live 

muziek te voorzien. 

16
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Praktisch

• Heb je nog geen ZED studenten-     
    kaart, vraag ze gratis aan via 
    www.cinemazed.be/studentenkaart
• Zodra je ZED studentenkaart klaar      
    is, geven we een seintje en kan je    
    ze komen ophalen aan de balie van  
   Cinema ZED Vesalius.
• Gebruik de unieke code op jouw 
    studentenkaart om tickets met   
   korting te bestellen: 4 euro voor ZED    
    in de Aula (én 8 euro voor alle andere  
    tickets!)
• De ZED in de Aula vertoningen zijn ook  
    toegangelijk voor niet-studentenkaart   
    houders, aan het reguliere tarief.

14/3

House of Gucci
1973. Maurizio Gucci, zaakvoerder en erfgenaam van het Italiaanse 
modehuis Gucci, trouwt met de flamboyante Patrizia. De naam Gucci 
staat wereldwijd synoniem voor stijl, luxe en schoonheid en het 
familie imperium is een bastion van macht en rijkdom. Maar achter de 
schermen is niet alles rozengeur en maneschijn. Wanneer Maurizio in 
1985 Patrizia verlaat voor een jongere vrouw zet dit een verwoestend 
mechanisme van jaloezie en geldzucht in gang...

2021, duur: 2:40, Verenigde Staten, regie: Ridley Scott, met: 
Adam Driver, Lady Gaga, Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto, 
Jeremy Irons, e.a. dialogen: Engels

Vertoning: 14/3

ZED in de Aula
€4 met je ZED-studentenkaart

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 1234567891Emma Watson

Het filmevent van de maand: 
een topfilm aan democratische prijs in Aula Vesalius!

 Vraag je GRATIS Cinema  
ZED-studentenkaart aan!

via www.cinemazed.be/studentenkaart

GRATIS 
naar de film op 
je verjaardag 1 maand lang 

films streamen op

DALTON.BE 

BRING A FRIEND 
Trakteer 1 x per maand  
een vriend met een 1+1  

gratis ticket

voor een 

FILMTICKET

€ 8
  

ZED IN DE AULA 

€ 4

Maak kans op een 
DINNER & MOVIE 

 

STUDENTENKAART

Johan Van Schaeren

Uw kortingscode: 

1234567891

Emma Watson

17
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Leuven 
Jazz
Van 10 tot 20 maart leeft Leuven 
weer op een jazzy beat. Voor 
de 9de keer organiseert 30CC 
Leuven Jazz waarbij je kan 
proeven van wereldtoppers, 
Belgische grootmeesters 
en aanstormend talent. Een 
swingend multidisciplinair 
festival waarbij Cinema ZED 
traditiegetrouw het filmluik 
voor zijn 
rekening neemt. 
Het volledige 
programma vind je via: 
www.leuvenjazz.be

The United States 
vs. Billie Holiday
Het gaat hard voor jazzmuzikante Billie Holiday: haar muziek scoort wereldwijd en ze wordt overal aan-
beden. Of toch bijna overal, want door haar nummer Strange Fruit, waarin ze rassenongelijkheid en racis-
tisch geweld aanklaagt, wordt ze een doorn in het oog van het witte politieke establishment. Ze wordt 
het doelwit van het Federal Department of Narcotics, dat een geheime operatie opzet met de zwarte 
undercover-agent Jimmy Fletcher, in de hoop Billie te kunnen betrappen op het bezit van drugs. De twee 
beginnen een onverwachte en tumultueuze relatie.

Het zijn grote schoenen om in te stappen, maar R&B-zangers Andra Day maakt een fenomenale indruk met 
haar vertolking van de legendarische Billie Holiday. Ze werd dan ook meer dan terecht genomineerd voor 
de Oscar van Beste Actrice in een hoofdrol. Naast haar staat Trevante Rhodes, die in 2016 internationaal 
doorbrak met de Oscarwinnende film Moonlight. Een intense blik op het leven van jazz-icoon Billie Holiday 
en haar eindeloze strijd met verslaving, roem en een hartverscheurende liefde.

2021, duur: 2:11, Verenigde Staten,  regie: Lee Daniels, met: Andra Day, Trevante Rhodes, 
Garrett Hedlund, e.a. dialogen: Engels

Vertoningen: 12/3, 13/3, 15/3 in Cinema ZED-Vesalius
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D O C U M E N TA I R E

D O C U M E N TA I R E

The Ballad of 
Fred Hersch

Chasing Trane

Fred Hersch speelde niet alleen samen met de allergroot-
sten, maar wordt nu zelf algemeen beschouwd als één 
van de meest innovatieve hedendaagse jazzpianisten, 
hij heeft verschillende Grammy-nominaties op zak en 
is de eerste pianist die een week lang in de legendari-
sche jazzclub Village Vanguard in New York stond. De 
muziek van Hersch vormt een genre op zich, dat een 
hele generatie muzikanten heeft beïnvloed. In 2008 viel 
de virtuoos in een coma na een longontsteking, waar hij 
uit terugkeerde met de inspiratie voor nieuw fantastisch 
werk. 

Een intieme film over van één van de strafste jazzpianis-
ten van het moment en zijn fantastische composities. We 
volgen Hersch in zijn leven als jazzmuzikant, zien zijn uit-
dagingen als hij buiten zijn comfortzone beland en zijn 
gevecht tegen de ziekte AIDS. Fred Hersch zelf is geen 
onbekende in Leuven. Hij stond al op het podium van 
Leuven Jazz in 2013 en was ook vorig jaar te gast in 30CC. 

2016, duur: 1:14, Verenigde Staten, regie: Charlotte 
Lagarde, Carrie Lozano, dialogen: Engels

Vertoning: 10/3 met live interview van Fred Hersch himself 
door jazzkenner Peter Anthonissen in Cinema ZED-Vesalius

John Coltrane (1926-1967) is een legende, een begeesterende en outside-the-box 
muzikant die met zijn buitengewone talent muziekgrenzen kon overstijgen. 
Hij begon als jonge twintiger in de bigband van Dizzy Gillespie. Wanneer hij 
afstand doet van drugs, begint zijn grootste ontwikkeling als saxofonist. Zijn 
spel, ook op de sopraansax, wordt vrijer en hij ontdekt zijn kwaliteiten als com-
ponist. De laatste jaren werd zijn werk nog woester en mystieker. Amper 40 
was hij toen hij na een Japanse tournee bezweek aan leverkanker. Ondanks zijn 
veel te korte leven is zijn invloed op de muziekwereld tot op vandaag niet te 
onderschatten.

Chasing Trane is dé ultieme John Coltrane documentaire. Sonny Rollins, Bill 
Clinton, huidige stersaxofonist Kamasi Washington en vele anderen duiden wat 
Coltrane zo bijzonder maakt, als muzikant en als mens. Ook Coltrane zelf komt 
indirect aan het woord: Oscarwinaar Denzel Washington spreekt Coltrane’s 
teksten uit albumhoezen en interviews uit en brengt de saxofoon-grootheid zo 
echt tot leven, als man en als artiest.

2016, duur: 1:39, Verenigde Staten, 
regie: John Scheinfeld, dialogen: Engels

Vertoningen: 11/3, 14/3 met inleiding door 
jazzkenner Peter Anthonissen in Cinema ZED-Vesalius
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Filmklassiekers

Women on Film
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart 
zet Cinema ZED traditiegetrouw de schouders onder een 
programma met een focus op vrouwen en film. Dit jaar 
vertoont ZED exclusief de weergaloze docureeks Women 
Make Film: A New Road Movie Through Cinema van 
bekroond filmmaker Marc Cousins.

 De reeks vormt een wonderlijke inkijk in de belangrijke rol die 
vrouwen speelden vanaf de prille begindagen van de cinema 
tot nu. Cinema ZED brengt je deze cinematografische reis 
in vijf avondvullende afleveringen, telkens gekoppeld aan 
gesprekken met cineasten, producers en (film)activisten.

Je kan een ticket kopen voor de hele reeks (€ 25) of voor elke aflevering apart. 

De nagesprekken gaan steeds door in Het Strand 
met  een gratis drankje voor elke tickethouder!

Rond o.a. reizen en ontdekkingen, de ouder-
kind relatie, standpunten en close-ups. Nage-
sprek met Lize Lefaible (producer) & Charlie 
Dewulf (scenarist, regisseur) , Elke Neuville 
(televisiemaakster)

2018, duur: 2:00, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Mark Cousins,  dialogen: Engels, 
Ondertiteling: Nederlands

Vertoningen: 3/3 in Cinema ZED-Vesalius

Rond o.a. lichamen en seksualiteit, thuissitua-
ties, werk en religie. Nagesprek met Dorothée 
Van Den Berghe (regisseur), Lies Corneillie 
(Schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen)

2018, duur: 2:00, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Mark Cousins,  dialogen: Engels, 
Ondertiteling: Nederlands

Vertoningen: 8/3 in Cinema ZED-Vesalius

Rond o.a. dramatiek, tijd en geheugen, sci-fi 
en wat niet getoond wordt. Nagesprek met 
Cecilia Verheyden (regisseur), Lies Corneillie 
(Schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen)

2018, duur: 2:00, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Mark Cousins,  dialogen: Engels, 
Ondertiteling: Nederlands

Vertoningen: 14/3 in Cinema ZED-Vesalius

Aflevering 2 Aflevering 3 Aflevering 4
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Tijdens Internationale Vrouwendag staat dit jaar het thema ‘Who’s 
next?’ centraal. Curator van dienst is Elke Neuville, tv-maker en mede-
oprichter van het productiehuis De Chinezen. ZED sprak met haar over 
haar kijk op activisme vroeger, nu en in de toekomst. 

Waarom wou je graag meewerken aan ‘Who’s next’? 

Zelf heb ik altijd handig gebruik gemaakt van duwtjes in de rug, liefdevolle en 
strenge aanmoedigingen, mensen die mij op sleeptouw namen, mijn werk 
kritisch bekeken… en ik wil graag diezelfde kleine zetjes kunnen geven aan jonge 
mensen die nu aan hun tocht beginnen. ‘Who’s next’ zie ik als mijn duwtje in de 
rug, als liefdevolle aanmoediging aan die volgende generatie. Wie weet kan 
een nieuw publiek hun werk zo ontdekken. De mentors en voorbeelden in mijn 
professionele carrière waren zonder uitzondering mannen. We zijn nu 20 jaar 
later, en ik hoop dat jongeren intussen al meer vrouwelijke rolmodellen mogen 
tegenkomen onderweg. Het is enorm belangrijk om als jonge hemelbestormer 
die strijd niet helemaal alleen te moeten aangaan.

Vind je dat de jong(st)e generatie wat terugkeert naar het activisme zoals we 

dat kennen uit de jaren ‘60 en ‘70? 

Het is een hyper persoonlijke indruk, maar ik heb het gevoel dat het activisme weer 
feller heropleeft bij de generatie 17-25 jaar. Er is een generatie gepasseerd die precies 
wat gelaten leek, of die gewoon alles wel oké leek te vinden. Nu heb ik het gevoel dat 
de rebellie wat terug is, maar de manier waarop is liefdevol. Ze gaan geen beha’s in 
brand steken, ze breken geen dingen af, maar ze maken hun punt heel beheerst. Ze zijn 
bezig met gelijke rechten, maar evengoed met het klimaat, met inkomensongelijkheid 
en met heel wat andere soorten onrecht – de jeugd van tegenwoordig weet precies 
beter waarover ze praat. 

De docureeks Women Make Film die Cinema ZED vertoont in het kader 

van Internationale Vrouwendag bestrijkt een eeuw vrouwelijke 

filmgeschiedenis. Als je een paar afleveringen over de komende decennia zou 

mogen samenstellen, waarover zouden die mogen gaan?

De mediasector gaat de omwenteling van haar leven tegemoet. Vroeger zaten 
enkelingen aan de knoppen, die helemaal zelf beslisten welk publiek welke content 
kon vinden op welk platform. Nu evolueren we naar een heel ander model: met een 
minimum aan middelen creëer je je eigen content, en kies je je eigen publiek op 
je eigen platform. Er zullen gaandeweg minder gatekeepers zijn, en beslissingen 
over inhoud zullen minder vaak in de handen van een minderheid liggen. Goede 
content en creativiteit zal altijd bovendrijven en daar kan ik alleen maar heel erg 
enthousiast over worden (MV)

Elke Neuville leidt op 3/3 het debat n.a.v. aflevering 2 van Women Make Film met 
Charlie Dewulf en Lize Lefaible.

ZED SPRAK MET ELKE NEUVILLE
“De jeugd van tegenwoordig weet 
precies beter waarover ze praat”

Naast de filmreeks in Cinema ZED, organise-
ren Stad Leuven en curator Elke Neuville tal van 
andere activiteiten om Internationale Vrouwen-
dag te vieren. Voorstellingen, workshops en veel 
meer! Zak op woensdag 9 maart af naar de Vaart-
kombuurt en laat je meevoeren naar de toekomst. 
Meer info via: www.leuven.be/vrouwendag

Internationale 
Vrouwendag

Rond o.a. liefde, leve n en dood, muziek en 
dans. Nagesprek met Eva Cools (regisseur) en 
Anke Brouwers (filmhistoricus/scenarist)

2018, duur: 4:00, Verenigd Koninkrijk, 
regie: Mark Cousins,  dialogen: Engels, 
Ondertiteling: Nederlands

Vertoningen: 17/3 in Cinema ZED-Vesalius

Aflevering 5



DOCVILLE 2022
S A V E  T H E  D AT E !

Van 23 tot en met 31 maart strijkt DOCVILLE voor de 18de 
keer neer in Leuven. Het spraakmakende documentaire 
filmfestival dat bulkt van intrigerende auteursdocumentaires 
presenteert ook dit jaar een gevarieerd programma met 
verschillende thema’s en een boeiende omkadering.

PAPRIKA FILMS & KOBALANN PRODUCTIONS PRESENT  IN COPRODUCTION WITH ARTE FRANCE CINEMA  LE BUREAU  « THE VELVET QUEEN »  DIRECTED BY MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER  WITH SYLVAIN TESSON & VINCENT MUNIER  PRODUCED BY LAURENT BAUJARD  PIERRE-EMMANUEL FLEURANTIN  VINCENT MUNIER  COPRODUCED BY BERTRAND FAIVRE  
WRITTEN BY MARIE AMIGUET & VINCENT MUNIER  COMMENTARY BY SYLVAIN TESSON  CINEMATOGRAPHY AND SOUND MARIE AMIGUET  VINCENT MUNIER  LEO-POL JACQUOT  EDITING VINCENT SCHMITT & MARIE AMIGUET  ORIGINAL MUSIC WARREN ELLIS  FEATURING NICK CAVE  SUPERVISING SOUND EDITOR OLIVIER GOINARD  IN ASSOCIATION WITH JEAN-SÉBASTIEN DECAUX  LYRO PARTICIPATIONS  

ARTE/COFINOVA 16  WITH THE SUPPORT OF CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE  OF LA REGION GRAND EST & DEPARTEMENT DES VOSGES  OF LA PROCIREP/ANGOA  WITH THE PARTICIPATION OF ARTE FRANCE  FRENCH DISTRIBUTION HAUT ET COURT DISTRIBUTION  INTERNATIONAL SALES THE BUREAU SALES

A  F I L M  B Y  M A R I E  A M I G U E TA N D  V I N C E N T  M U N I E R

La Panthère des Neiges

The Velvet 
Queen
De sneeuwpanter is zowat de heilige graal 
van de wilde katten. Fotograaf Vincent 
Munier en avonturier en romanschrijver 
Sylvain Tesson trekken naar de Tibetaanse 
hoogvlakte op zoek naar het intrigerende 
dier. Een adembenemende en ontroerende 
film over de kunst van het kijken – en bekeken 
worden met een geweldige soundtrack van  
Warren Ellis en Nick Cave.

2016, duur: 1:32, Frankrijk, regie: Marie 
Amiguet, Vincent Munier, dialogen: Frans

O P E N I N G S F I L M
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Samen met docent Wijsbegeerte Griet 
Galle biedt DOCVILLE een workshop 
filosoferen aan voor kinderen van 8 tot 
en met 11 jaar. Ouders kunnen tijdens 
de workshop de documentaire Young 
Plato kijken.

27/3, 30CC/Wagenhuys

filosoferen 
met kinderen

W O R K S H O P :



Free Will? 
A Documentary
“Wij zijn vrij om te bepalen wat we doen en wie we zijn”. Dit 
concept van de vrije wil is misschien wel het meest fundamentele 
in onze opvatting over wie we zijn als mens. Sinds de oudheid staat 
dit idee echter ter discussie en hedendaagse inzichten zijn ronduit 
ontnuchterend. Zijn we wel echt vrij in ons denken en doen? En 
wat zijn de consequenties als het antwoord niet eenduidig ja is?

2022, duur: 2:00, Verenigde Staten, regie: Mike Walsh 
dialogen: Engels

The Pervert’s 
Guide to Ideology
Slavoj Žižek is een van de populairste hedendaagse filosofen die op 
flamboyante wijze cinema en populaire cultuur bekijkt vanuit een 
filosofisch, psychologisch en sociologisch standpunt. Is cinema een 
Freudiaanse uitschuiver waarbij de kijker zijn perversie botviert? En 
zijn ideologieën gewoon fantasiebeelden die gepromoot of net 
ondermijnd worden in grote publieksfilms?

2006, duur: 2:30, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, 
regie: Sophie Fiennes, dialogen: Engels

The Velvet 
Queen
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Focus op filosofie
Een van de centrale thema’s van deze 
editie is de wijsbegeerte. De omvattende 
studie van de betekenis van de meest uni-
versele aspecten van het bestaan en de 
geldigheid van ons denken hierover. Dit 
zijn geen ver-van-mijn-bed onderwerpen 
voor stoffige professoren, maar vragen die 
een reële link hebben met ons dagelijkse 
leven, nu en in de toekomst. Laat het aan 
DOCVILLE om hierover bijzondere docu-
mentaires te vinden die je begeesterd 
achterlaten.  Een greep uit het aanbod:
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Meer dan film: 
DOCVILLE en Canvas
De laatste jaren heeft DOCVILLE van omkadering haar handelsmerk 
gemaakt. Naast filmvertoningen met in- of uitleidingen, zijn er de 
DOCVILLE+ sessies: debatten en panelgesprekken rond actuele 
thema’s naar aanleiding van een film op het programma.  

Dit jaar gaat DOCVILLE hiervoor een uitgebreidere samenwerking 
aan met vaste partner Canvas. De documentaire-minnende zender 
presenteert enkele bijzondere nabesprekingen:

Wetenschappelijke experten en de media: 
het is vaak een moeilijk huwelijk. Door het 
fundamentele verschil in hun aard - grondig 
onderzoek versus de nood aan snel en liefst 
provocerend nieuws - is er een onvermijdelijk 
spanningsveld. Maar soms is er meer aan de 
hand en is er sprake van malafide tactieken.

Nagesprek met oa. Marc Van Ranst, Sam 
Poppe, Hilde Devoghel

2021, duur: 1:26, Verenigde Staten, regie: 
Emery Emery, dialogen: Engels

De Democratische Republiek Congo wordt 
al vijfentwintig jaar verscheurd door een 
oorlog die grotendeels genegeerd wordt 
door de media en de internationale gemeen-
schap. Op vraag van nobelprijswinnaar Denis 
Mukwege maakte Thierry Michel een pijnlijk 
en ontluisterend overzicht van de conflicten 
en misdaden van de voorbije 25 jaar. 

Nagesprek met oa. Rudi Vranckx, Katrien 
Vanderschoot

2021, duur: 1:50, België, regie: Thierry Michel, 
dialogen: Engels, Frans

In zijn nieuwste documentaire registreert 
Nic Balthazar in ware true crime stijl de kli-
maatprocessen die burgers hebben aange-
hangen. Een bijzondere inkijk in de vreemde 
maar noodzakelijke combinatie van een 
klassieke rechtbankzaak en de mondiale kli-
maatproblematiek. En een kennismaking met 
de onbekende advocaten die misschien de 
wereld aan het redden zijn.

Nagesprek met oa. Nic Balthazar, Roger Cox

2022, duur: 1:30, België, regie: Nic Balthazar, 
dialogen: Engels

L’empire du silenceScience Friction Duty of Care
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Fond of Footage
Voor documentairemakers is ‘found footage’ een onuit-
puttelijk bron van materiaal. Dit ‘gevonden beeldmate-
riaal’ kan bestaan uit archiefbeelden of recente filmop-
names gemaakt met een ander doel. Maar hoe ga je om 
met dit beeldmateriaal? DOCVILLE selecteerde enkele 
documentaires die archiefbeelden op meeslepende 
wijze weten te verwerken in hun film. Creatief met archief!

JFK Revisited: Through the Looking Glass

1970

Dertig jaar na zijn bekroonde film JFK ruilt Oliver Stone fictie 
in voor documentaire om de onthutsende geschiedenis van 
de moord op Kennedy te analyseren. Hij gebruikt hiervoor 
archiefbeelden die recenter zijn vrijgegeven en nieuwe ana-
lyses van oudere archiefbeelden. Een onthutsende onder-
zoeksdocumentaire over een moord die de wereld schokte.

2021, duur: 1:58, Verenigde Staten, regie: Oliver Stone, 
dialogen: Engels

De opstand van het Poolse volk tegen het  communistische 
regime wordt in deze documentaire bijzonder origineel tot 
leven gebracht. Niet alleen is de keuze van het standpunt 
verrassend (waarbij niet de demonstranten maar de macht-
hebbers de hoofdrol spelen), maar ook de verwerking van 
de opnames van hun echte telefoongesprekken.

2021, duur: 1:10, Poland, regie: Tomasz Wolski, 
dialogen: Pools

Voor meer info en speeldata check de 
folder of www.docville.be

DOCVILLE_BE DOCVILLE_BEDOCVILLE

Mr. Bachmann 
and His Class
Zijn leerlingen zijn tussen 12 en 14 jaar, ze komen 
samen uit meer dan twaalf landen, sommigen 
spreken amper Duits. Ze hangen de meest uit-
eenlopende religies aan. Of geen enkele. En toch 
hebben ze meer met elkaar gemeen dan ze op het 
eerste gezicht zelf geloven. Het zijn deze tieners 
die Dieter Bachmann in zijn klas heeft in Stadtallen-
dorf, een fabrieksstadje van zo’n 20.000 inwoners 
in het Duitse binnenland. Hij heeft niet alleen de 
taak om deze jongeren de nodige dosis wiskunde, 
taal en wetenschap aan te leren, maar moet ze ook 
klaarstomen voor de volgende graad en bij uit-
breiding, het leven. Dat doet hij met veel geduld, 
fantasie, muziek en vooral: liefde voor het vak. 

Een intieme, hoopgevende en ronduit inspirerende 
inkijk in hoe bijzonder lesgeven kan zijn. Ondanks 
de duurtijd van drieënhalf uur verveelt deze winnaar 
van de Zilveren Beer in Berlijn geen seconde.

“Wat een hartverwarmend portret! Wat een prachtig 
pleidooi voor wat ongekunstelde oprechtheid vermag!” 
De Standaard

2021, duur: 3:37, Duitsland , regie:  Maria Speth, 
dialogen: Duits 

Vertoning: 13/3 
met voorbeschouwing 
i.s.m. UCLL leuven in 
Cinema ZED-Vesalius
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« BOLD, EXPLICIT AND AMBITIOUS »
THE GUARDIAN

« SIMPLY PHENOMENAL »
THE PLAYLIST

ZED vanuit je zetel - Reloaded
Nieuwe films op Picl en DALTON+

Een uniek platform, al een tijdje actief in 
Nederland, nu ook werkzaam in Vlaande-
ren. Ga naar de website Picl.be, selecteer 
Cinema ZED als bioscoop en kies je film.

Nu te zien op Picl

www.picl.be

Op Dalton+ vind je niet alleen de laatste 
nieuwe documentaires maar ook tal van 
gloednieuwe jeugdfilms.

Nu te zien op Dalton+

www.dalton.be

Toen tijdens de coronacrisis de bioscopen lange tijd verplicht gesloten werden, ontstonden 
verschillende online initiatieven om nieuwe releases toch bij het publiek te krijgen. Ook Cinema ZED 
was er snel bij, met het tijdelijke project ‘ZED vanuit je Zetel’. Maar ook nu de bioscoopzalen weer 
open zijn, lijkt de tijd rijp om dit concept een definitieve plek te geven. Daarom slaat Cinema ZED de 
handen in elkaar met twee bestaande initiatieven: Picl en Dalton+. Via deze platformen kan je thuis 
genieten van een selectie van de nieuwste films uit het ZED programma.
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JEF Festival

Ieder jaar tijdens de krokusvakantie gaat het JEF festival door. Traditiegetrouw kan je 
ook in Cinema ZED terecht voor een extra dosis filmplezier op maat van de jongere 
kijkers. Kijk voor het volledige aanbod op onze website of www.jeffestival.be

Als je vader een clown is, draait het leven 
dan enkel om grappen en lachen? Niet voor 
Laura. Ze is een goede leerling die droomt 
van een degelijke school, ver weg van die 
brakke woonwagen. Vader heeft een hekel 
aan alles wat netjes en georganiseerd is - zelfs 
een proper gesmeerde boterham wekt zijn 
afschuw. Kan hij aanvaarden dat zijn dochter 
haar eigen dromen najaagt, ook als die erg 
verschillen van de zijne?

2020, duur: 1:45, Canada,
regie: Miryam Bouchard, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 
3/3, 4/3 in 
Cinema ZED-Vesalius

Ben jij wel eens bang? Zo bang dat je hart 
bonkt en je benen trillen? De kinderen uit de 
klas van meester Mo wel. Voor de hond bij-
voorbeeld, of voor de zwemles, of om voor 
gek te staan in de klas. Maar zelfs voor de 
grootste angsten bestaat er wel een oplos-
sing.

2021, duur: 0:48, Nederland,  
regie: Elisabeth Hesemans, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 2/3, 4/3 
in Cinema ZED-Vesalius

Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrien-
den om te beseffen dat de wereld op springen 
staat. Overal in Berlijn duiken posters op met 
de afbeelding van Hitler en de sfeer van oproer 
hangt in de straten. Wanneer de familie hals-
overkop moet vluchten uit Duitsland, beseft 
Anna dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. 
Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe talen 
leert en nieuwe vrienden maakt.

2019, duur: 1:59, Duitsland, regie: Caroline 
Link, dialogen: Duits

Vertoningen:  3/3, 6/3 
in Cinema ZED-Vesalius

Mijn leven 
is een circus

Hitler heeft mijn 
roze konijn gestolenKabam!

Vanaf 9 jaar Vanaf 4 jaar Vanaf 10 jaar
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Captain Nova
Het jaar 2050. Captain Nova reist terug in de tijd om de wereld te 
redden van een vreselijke natuurramp. Maar door die tijdreis verandert 
Nova terug in een meisje van 12. Wie luistert er nou naar zo’n jong en 
onbenullig kind? Toch is zij de enige die de wereld kan redden … 

Een spannend en milieubewust avontuur, dat veel respect toont voor de 
stem van kinderen.

2021, duur: 1:30, Nederland, regie: Maurice Trouwborst, met: 
Marouane Meftah, Kika van de Vijver, Anniek Pheifer, e.a. dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 9/3, 13/3 
in Cinema ZED-Vesalius

Filmanjaro
Filmanjaro, zo heet het kinder- en jeugdfilmprogramma van 
Cinema ZED. Een berg jeugdfilms iedere woensdag, tijdens 
het weekend en tijdens de krokusvakantie zelfs elke dag! 
 

Na een ongeluk op aarde, zien de gezworen aartsvijanden Muis 
en Vos elkaar terug in de dierenhemel. Daar jagen dieren niet 
langer op elkaar, en het ondenkbare gebeurt: de twee worden 
beste vrienden! Samen overwinnen ze hun angsten en gaan op 
pad om hun nieuwe woonplaats te verkennen.

Deze schitterende, ontroerende stopmotion animatiefilm met meer 
dan 100 poppen bewijst dat elk einde ook een nieuw begin bete-
kent.

2021, duur: 1:27, Tsjechië, regie: 
Denisa Grimmova, Jan Bubenícek, 
dialogen: Nederlands

Vertoningen: 16/3, 20/3 
in Cinema ZED-Vesalius

Ook muizen 
gaan naar de hemel

Vanaf 6 jaarVanaf 6 jaar
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P R O G R A M M A  M A A R T  2 0 2 2

Cinema ZED Hasselt
Iedere zondag, maandag en dinsdag kan je in De Nieuwe Zaal 
in Hasselt terecht voor een portie topcinema. Cinema ZED 
Hasselt presenteert maandelijks een divers programma van  
recente speelfilms, documentaires en jeugdfilms. Geregeld 
worden voorstellingen ingeleid. Alle informatie over de pro-
grammatie is te vinden in een aparte folder of op de website.

www.cinemazed.be/hasselt

! $  cinemazedhasselt

= met in- of uitleiding

Cinema ZED Hasselt – De Nieuwe Zaal 
Maastrichterstraat 96, Hasselt

29

De handige klussers Buurman & Buurman hebben altijd een oplos-
sing voor elk probleem. Maar nu staan ze voor een grote uitdaging: 
in de keuken willen ze ‘bakken en grillen’. Maar niet elke klusser is 
ook een goeie kok. Ben jij nieuwsgierig hoeveel borden en glazen 
er zullen sneuvelen?

2020, duur: 1:00, Tsjechië,  regie: Marek Beneš, dialogen: 
Nederlands

Vertoningen: 4/3, 12/3, 13/3, 
19/3, 20/3 in Cinema ZED-Vesalius

Buurman & Buurman: 
bakken en grillen

Vanaf 4 jaar

Zondag 6 maart
15u00 Drive My car

Maandag 7 maart 
20u Belfast

Dinsdag 8 maart
20u L’ennemi

Zondag 13 maart
14u30  Captain Nova
16u30  Licorice Pizza

Maandag 14 maart
20u L’événement 

Dinsdag 15 maart 
20u  Grosse Freiheit  

Zondag 20 maart
16u30 Belfast

Maandag 21 maart
20u Shadow Game

Dinsdag 22 maart
20u Death on The Nile

Zondag 27 maart
14u30  Buurman en Buurman
16u30  Death on The Nile

Maandag 28 maart
20u The Piano  

Dinsdag 29 maart
20u Drive My car  
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Met in- of uitleiding

Cinema ZED-Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Aula Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c, 
3000 Leuven

Wo 2 maart

10u30  Rintje 2
11u00  Naar de maan
14u30  The Power of the Dog
15u00  Kabam!
17u00  L’événement
17u30  Belfast
19u00  Drive My Car
19u30  West Side Story
22u15  L’événement
22u30  The Tragedy of Macbeth

Do 3 maart

10u30  Hitler heeft mijn roze konijn ... 
11u00  Meneer papier
14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  Mijn leven is een circus
16u15  Drive My Car
17u30  Licorice Pizza
19u30  Women Make Film Afl. 2  
20u00  Belfast
21u45  Große Freiheit
22u00  The Power of the Dog

Vr 4 maart

10u30  Mijn leven is een circus
11u00  Kabam!
14u30  Buurman & Buurman: ...
15u00  Madres paralelas
17u00  Drive My Car
17u30  The Power of the Dog
19u30  The Tragedy of Macbeth
20u15  L’événement
21u30  Belfast
22u15  Große Freiheit

Za 5 maart

10u30  Drive My Car
11u00  Frankenweenie
14u30  De avonturen van Pim & ...
15u00  Toto le héros
16u45  Große Freiheit
17u00  West Side Story
19u00  L’événement
20u00  Belfast
21u00  Drive My Car
22u00  Licorice Pizza

Zo 6 maart

10u30  Nelly Rapp - monsteragent
11u00  De beste verjaardag ooit
14u30  Poeslief 2
15u00  Hitler heeft mijn roze ...
16u30  Drive My Car
17u30  Belfast
19u30  Licorice Pizza
19u45  Große Freiheit
22u00  Madres paralelas
22u00  L’événement

Ma 7 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Belfast
17u00  The Tragedy of Macbeth
17u45  Große Freiheit
19u15  The Power of the Dog
20u00  L’événement
21u15  West Side Story
22u00  Große Freiheit

Di 8 maart

10u30  Cinema Poussette: Belfast
14u30  West Side Story
15u00  L’événement
17u00  Große Freiheit
17u30  The Power of the Dog
19u30  Women Make Film Afl. 3  
20u00  Madres paralelas
21u45  L’événement
22u30  Belfast

Wo 9 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Captain Nova
17u30  Belfast
17u45  L’événement
19u45  Animals
20u00  Nr. 10  
21u45  Große Freiheit
22u30  Spencer

Do 10 maart

14u30  The Power of the Dog
15u00  L’événement
17u00  Animals
17u15  West Side Story
19u30  The Ballad of Fred Hersch  
20u15  Belfast
21u30  The Lost Daughter
22u15  Nr. 10

Vr 11 maart

14u30  The Lost Daughter
15u00  The Tragedy of Macbeth
17u00  Chasing Trane
17u15  Nr. 10
19u15  Don’t Look Up
19u30  Große Freiheit
21u45  Animals
22u00  Belfast

Za 12 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u00  Belfast
17u45  Animals
19u30  The United States vs. ...
19u45  Nr. 10
21u45  West Side Story
22u00  L’événement

Zo 13 maart

10u30  Drive My Car
11u00  Buurman & Buurman: ...
14u30  Mr. Bachmann and His...  
15u00  Captain Nova
17u00  The United States vs. ...
19u00  Dune
19u30  L’événement
21u30  Drive My Car
22u00  Belfast

Ma 14 maart

14u30  Große Freiheit
15u00  Nr. 10
17u00  Dune
17u00  Chasing Trane  
19u30  Women Make Film Afl. 4  
20u00  Spencer
21u45  Animals
22u15  The Power of the Dog

20u30  ZED in de Aula: 
 House of Gucci  

Di 15 maart

14u30  The United States vs. ...
15u00  Belfast
17u00  L’événement
17u15  Don’t Look Up
19u00  Drive My Car
20u00  Sneak Preview  
22u00  Nr. 10
22u15  Animals

Wo 16 maart

14u30  Ook muizen gaan naar ...
14u45  The Innocents
17u00  Dune
17u30  Animals
19u30  The Innocents
20u00  Belfast
21u45  The Lost Daughter
22u00  The Worst Person in the ...

Do 17 maart

15u00  Drive My Car
17u15  Don’t Look Up
19u30  Women Make Film Afl. 5  
20u00  Nr. 10
22u00  Belfast

Vr 18 maart

14u30  Don’t Look Up
14u45  The Innocents
17u00  Oscar Shorts  
17u30  Nr. 10
19u30  Dune
19u45  The Lost Daughter
22u15  The Innocents
22u30  Nr. 10

Za 19 maart

14u30  The Lost Daughter
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u00  The Innocents
17u30  Belfast
19u30  Animals
19u45  Don’t Look Up
21u30  Drive My Car
22u30  Nr. 10

Zo 20 maart

10u30  The Lost Daughter
11u00  Ook muizen gaan naar ...
14u30  Drive My Car
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u30  Belfast
17u45  The Innocents
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  Oscar Shorts
22u00  Belfast
22u15  Animals

Ma 21 maart

14u30  Animals
15u00  Nr. 10
16u45  The Innocents
17u00  The Worst Person in the ...
19u00  Drive My Car
19u30  Belfast
21u30  Don’t Look Up
22u15  Animals

Di 22 maart

14u30  The Worst Person in the ...
14u30  The Lost Daughter
17u00  Nr. 10
17u00  Animals
19u00  The Innocents
21u15  Drive My Car
22u15  Belfast
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Wo 2 maart

10u30  Rintje 2
11u00  Naar de maan
14u30  The Power of the Dog
15u00  Kabam!
17u00  L’événement
17u30  Belfast
19u00  Drive My Car
19u30  West Side Story
22u15  L’événement
22u30  The Tragedy of Macbeth

Do 3 maart

10u30  Hitler heeft mijn roze konijn ... 
11u00  Meneer papier
14u30  De beste verjaardag ooit
15u00  Mijn leven is een circus
16u15  Drive My Car
17u30  Licorice Pizza
19u30  Women Make Film Afl. 2  
20u00  Belfast
21u45  Große Freiheit
22u00  The Power of the Dog

Vr 4 maart

10u30  Mijn leven is een circus
11u00  Kabam!
14u30  Buurman & Buurman: ...
15u00  Madres paralelas
17u00  Drive My Car
17u30  The Power of the Dog
19u30  The Tragedy of Macbeth
20u15  L’événement
21u30  Belfast
22u15  Große Freiheit

Za 5 maart

10u30  Drive My Car
11u00  Frankenweenie
14u30  De avonturen van Pim & ...
15u00  Toto le héros
16u45  Große Freiheit
17u00  West Side Story
19u00  L’événement
20u00  Belfast
21u00  Drive My Car
22u00  Licorice Pizza

Zo 6 maart

10u30  Nelly Rapp - monsteragent
11u00  De beste verjaardag ooit
14u30  Poeslief 2
15u00  Hitler heeft mijn roze ...
16u30  Drive My Car
17u30  Belfast
19u30  Licorice Pizza
19u45  Große Freiheit
22u00  Madres paralelas
22u00  L’événement

Ma 7 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Belfast
17u00  The Tragedy of Macbeth
17u45  Große Freiheit
19u15  The Power of the Dog
20u00  L’événement
21u15  West Side Story
22u00  Große Freiheit

Di 8 maart

10u30  Cinema Poussette: Belfast
14u30  West Side Story
15u00  L’événement
17u00  Große Freiheit
17u30  The Power of the Dog
19u30  Women Make Film Afl. 3  
20u00  Madres paralelas
21u45  L’événement
22u30  Belfast

Wo 9 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Captain Nova
17u30  Belfast
17u45  L’événement
19u45  Animals
20u00  Nr. 10  
21u45  Große Freiheit
22u30  Spencer

Do 10 maart

14u30  The Power of the Dog
15u00  L’événement
17u00  Animals
17u15  West Side Story
19u30  The Ballad of Fred Hersch  
20u15  Belfast
21u30  The Lost Daughter
22u15  Nr. 10

Vr 11 maart

14u30  The Lost Daughter
15u00  The Tragedy of Macbeth
17u00  Chasing Trane
17u15  Nr. 10
19u15  Don’t Look Up
19u30  Große Freiheit
21u45  Animals
22u00  Belfast

Za 12 maart

14u30  Drive My Car
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u00  Belfast
17u45  Animals
19u30  The United States vs. ...
19u45  Nr. 10
21u45  West Side Story
22u00  L’événement

Zo 13 maart

10u30  Drive My Car
11u00  Buurman & Buurman: ...
14u30  Mr. Bachmann and His...  
15u00  Captain Nova
17u00  The United States vs. ...
19u00  Dune
19u30  L’événement
21u30  Drive My Car
22u00  Belfast

Ma 14 maart

14u30  Große Freiheit
15u00  Nr. 10
17u00  Dune
17u00  Chasing Trane  
19u30  Women Make Film Afl. 4  
20u00  Spencer
21u45  Animals
22u15  The Power of the Dog

20u30  ZED in de Aula: 
 House of Gucci  

Di 15 maart

14u30  The United States vs. ...
15u00  Belfast
17u00  L’événement
17u15  Don’t Look Up
19u00  Drive My Car
20u00  Sneak Preview  
22u00  Nr. 10
22u15  Animals

Wo 16 maart

14u30  Ook muizen gaan naar ...
14u45  The Innocents
17u00  Dune
17u30  Animals
19u30  The Innocents
20u00  Belfast
21u45  The Lost Daughter
22u00  The Worst Person in the ...

Do 17 maart

15u00  Drive My Car
17u15  Don’t Look Up
19u30  Women Make Film Afl. 5  
20u00  Nr. 10
22u00  Belfast

Vr 18 maart

14u30  Don’t Look Up
14u45  The Innocents
17u00  Oscar Shorts  
17u30  Nr. 10
19u30  Dune
19u45  The Lost Daughter
22u15  The Innocents
22u30  Nr. 10

Za 19 maart

14u30  The Lost Daughter
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u00  The Innocents
17u30  Belfast
19u30  Animals
19u45  Don’t Look Up
21u30  Drive My Car
22u30  Nr. 10

Zo 20 maart

10u30  The Lost Daughter
11u00  Ook muizen gaan naar ...
14u30  Drive My Car
15u00  Buurman & Buurman: ...
17u30  Belfast
17u45  The Innocents
19u30  The Worst Person in the ...
20u00  Oscar Shorts
22u00  Belfast
22u15  Animals

Ma 21 maart

14u30  Animals
15u00  Nr. 10
16u45  The Innocents
17u00  The Worst Person in the ...
19u00  Drive My Car
19u30  Belfast
21u30  Don’t Look Up
22u15  Animals

Di 22 maart

14u30  The Worst Person in the ...
14u30  The Lost Daughter
17u00  Nr. 10
17u00  Animals
19u00  The Innocents
21u15  Drive My Car
22u15  Belfast
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ZED Cadeaubon
€ 9,5

UiTPAS Spaar 20 punten en ontvang 
1 keer per maand bij aankoop van 1 ticket een 

2de ticket gratis voor dezelfde vertoning. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming 
kunnen aan goedkoper tarief een ticket kopen.

Locaties

1. Cinema ZED-Vesalius + Aula Vesalius

 A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven
 016/679.235, ticket@cinemazed.be
 Grote zaal: 147 plaatsen | Kleine zaal: 68 plaatsen

 Eetcafé Het Strand 
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 ZED-Korting voor Parking Ladeuze: aan de ticketbalie  
van ZED-Vesalius kan je een parkeerticket voor 
Parking Ladeuze aan kortingstarief kopen. € 5 / 3u 
(ipv € 6,8) of € 7 / 4u (ipv € 9).  
Enkel bij aankoop van een filmticket.

 Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden  
door een volwassene. 

 De filmvoorstellingen beginnen in regel op tijd. 
 Eénmaal de film gestart is, kan je de zaal niet meer in.

2. Cinema ZED-STUK 

 STUK | Huis voor dans, beeld en geluid 
Naamsestraat 96, 3000 Leuven

 96 plaatsen

 STUKcafé

 Food - drinks - music

Tarieven

Basistarief: € 9,5

Basistarief jeugdfilms & vertoningen vanaf 22u: € 8

Reductietarief: € 8 
 ZED Lerarenkaart | Club ZED Kaart | STUK Kaart  

Samenaankoop KU Leuven

ZED Studentenkaart: € 8
 cinemazed.be/studentenkaart

Cultuurkaart KU Leuven: € 7 
 Te koop aan € 20 bij KU Leuven

 Vraag je reductiekaart aan bij Cinema ZED!

ZES X ZED-Kaart (6 toegangtickets): € 48
 Te koop en te gebruiken aan de ticketbalie en online 

2 jaar geldig. Niet strikt persoonlijk.

ZED Studentenkaart & ZED Lerarenkaart: gratis
 cinemazed.be/studentenkaart
 cinemazed.be/lerarenkaart

Club ZED kaart: € 18/maand of € 100/6 maand
 cinemazed.be/clubzed

BONDGENOTENLAAN
RIJSCHOOLSTRAAT

BLIJDE INKO
M

STSTRAAT

TIENSESTRAAT

K
A

P
U

C
IJ

N
EN

V
O

ER

N
A

A
M

S
E

S
TR

A
A

T

BRUSSELSESTRAAT

GROTE 
MARKT

A
. V

ESA
LIU

SSTRA
AT

STUK is momenteel gesloten voor verbouwingswerken. 
Gedurende de rest van het seizoen zullen er daarom 
geen voorstellingen in ZED-STUK plaatsvinden. 

cinemazed.be
! zedcinema     " cinemazed     $ cinemazed

Veilig en relaxed 
naar de bioscoop
Cinema ZED voert alle noodzakelijke maatregelen door 
om je een zorgeloos filmbezoek te kunnen garanderen. 
Indien de maatregelen wijzigen, sturen we meteen bij. 
Meer info via www.cinemazed.be/nl/covid-19


