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      Beste filmliefhebbers,

Begin september vatten we ons 51ste speeljaar aan. Naar het voorbije jaar kijken we met dubbele 
gevoelens terug. We vierden samen het 50-jarig jubileum in Cinema Rialto, met een natje en een 
droogje en genoten er van enkele nieuwe en klassieke films. We beseften toen ook dat het einde 
van de laatste ‘stadscinema’ onvermijdbaar was. Een dalend aantal bezoekers en de noodzakelijke 
belangrijke investeringen in nieuwe technologie waren economisch niet meer verenigbaar. Aan een 
decennialange samenwerking kwam met tegenzin een einde en we zochten naar een uitweg. Die 
vonden we na maanden in een samenwerking met de groep Kinepolis. Niet voor de hand liggend, 
want onze leden weten dat Filmclub 62 er een eigenzinnige kritische benadering van de film op 
nahoudt en de artistieke, de regisseurs- en geëngageerde film aan bod wil laten komen. 

Die artistieke vrijheid combineren met kwaliteitsvolle projectie, klank en geluid in een aangename 
zaal met goed zitcomfort was de uitdaging. Na een proefperiode van zo’n zes maanden waren wijzelf 
en onze nieuwe partner tevreden. Voor de 18 films die we in die periode hebben gebracht, konden we 
rekenen op bijna 3.700 toeschouwers. 

Om het niveau van het filmaanbod en een kwaliteitsvolle projectie voor de komende jaren te 
garanderen, hebben we onze tarieven wel enigszins moeten aanpassen. Ze waren sinds meer dan 
10 jaar ongewijzigd en bleken niet langer houdbaar. De aanpassing hebben we tot een minimum 
beperkt. Voor het lidmaatschap betaal je vanaf september  € 7, je eerste film inbegrepen. 
Als lid betaal je dan per film  €5,50. Een abonnement kost voortaan  € 55, maar daarvoor krijg je dan 
ook 11 films. Het spreekt voor zich dat alle reeds aangekochte abonnementen het komende speeljaar 
geldig blijven. 

Voor het nieuwe speeljaar brengen we weer op één dinsdag per maand een bijzondere film. Dat kan 
een heel speciaal docudrama zijn, een animatie-, of een kortfilm of echte avant-garde. In toekomst 
werken wij ook samen met een aantal organisaties die opkomen voor de mensenrechten, rechten 
van de vrouw, gay-movement en de vierde wereld. Met hen zullen we zoals in het verleden enkele 
geëngageerde, maar interessante prenten brengen. 

Dit jaar werken we opnieuw mee aan het Filmfestival Oostende. In dit tijdschrift brengen we onze 
selectie art-housefilms, die we nu uiteraard ook in Kinepolis vertonen telkens om 17u45 en om 20u15, 
op vertoon van je lidkaart voor een gunstprijs van € 6. Op een aantal van deze voorstellingen zullen 
regisseur en leden van de cast aanwezig zijn. Voorstellingen om zeker niet te missen!

Nog dit: vanaf september is het cafetaria in Kinepolis terug open…  

Alvast rendez-vous begin september, we zullen samen bewijzen dat Oostende 
een filmstad was en blijft. 

Het bestuur
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      NO
Oscar in Cannes, Cinema for 
Peace Award, e.a.

Als een hippe reclamejongen wordt gevraagd mee te doen 
aan een politieke campagne, aarzelt hij. Het is niet zomaar 
een campagne. Onder internationale druk heeft generaal 
Pinochet, dictator vanaf zijn staatsgreep in 1973, een 
referendum uitgeschreven. Stemmen de Chilenen ‘ja’, dan 
blijft hij aan de macht; kiest de meerderheid voor ‘nee’, dan 
volgen democratische verkiezingen.

Een uitgelezen kans voor het Chileense volk om zich 
te ontdoen van een gevreesde dictator die duizenden 
verdwijningen en moorden op zijn geweten heeft. Maar zo 
simpel is dat nog niet: vrijwel niemand gelooft dat ‘nee’ 
stemmen zin zal hebben - het referendum moet haast wel 
doorgestoken kaart zijn.

De makers van de nee- campagne krijgen dagelijks een 
kwartiertje zendtijd, terwijl de rest van het televisieaanbod 

door het Pinochet-kamp wordt gecontroleerd. Het lijkt een hopeloze missie. Daarbij komt nog dat 
het nee- kamp een waaier aan politieke stromingen vertegenwoordigt, die voortdurend met elkaar 
overhoop liggen.

‘No’, de vierde speelfilm van de Chileen Pablo Larraín, laat op meesterlijke wijze zien hoe uitgekiende 
reclametechnieken de uitslag van het referendum bepaalden. Hoewel de film fictie is, bleef Larraín 
dicht bij de feiten. Dat realisme wordt versterkt door het gebruik van videocamera’s zoals die in 1988 
werden gebruikt.

‘No’ is niet alleen een meeslepend verslag van een bloedspannende campagne, maar ook een 
scherpe, vaak humoristische analyse van politiek en marketing. ‘No’ belicht het einde van de 
dictatuur: een hoopvolle, maar ook gevaarlijke en verwarrende periode.

Scherpe, vaak humoristische analyse van politiek en marketing

info

Regie Pablo Larrain
Scenario Pedro Peirano, Antonia Skarmeta
Fotografie Sergio Amstrong
Muziek Carlos Cabezas
Cast Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco
Duur 118 min
2012 Chili, Fr.,USA

Donderdag 5 september 2013 | 17:45 & 20:15

3
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      Beste filmliefhebbers,

Samen met de medewerkers van de inrichtende vereniging “Les films du bord de mer” brengen we 
ook dit jaar, in het kader van het Filmfestival Oostende een aantal  “Arthouse-films” in première. Een 
uitzonderlijke gelegenheid dus voor onze leden om een aantal films te bekijken voor ze in roulatie 
gaan. 

De “Arthouse” selectie van Filmclub 62

Het Filmfestival loopt van vrijdag 6 tot en met zaterdag 14 september. De selectie van Filmclub 62 
loopt vanaf zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 september. We brengen dus geen film op de openings- 
en slotavond. Onze 7 films tonen wij om 17:45 u of om 20:15 u. Op sommige dagen zijn er evenwel 
twee vertoningen. Het volledige programma van het “Arthouse”-gedeelte en het eigenlijke festival 
vind je verder in dit tijdschrift. 
Met trots kunnen we onze leden meedelen dat bij de film Borgman op zaterdag 7 september,
regisseur Alex Van Warmerdam en de cast aanwezig zullen zijn. Ook bij de film La Tendresse, op 
maandag 9 september zullen Marion Hänsel en cast ons begroeten. Op de speciale filmclubnight 
van woensdag 11 september draaien we om 17:45 u eerst Brussels by Night en gaat Marc Didden 
de confrontatie aan met het publiek en jonge cineasten. Diezelfde avond brengen we om 20:15u 
Monsieur Hawarden en kruist de “ancien” van de Vlaamse cinema, Harry Kümel de degens met 
de zaal. 

Tickets 

Zoals bij de andere voorstellingen van de filmclub, worden de toegangskaarten in het kader van het 
Filmfestival verkocht aan de ingang van de zaal. De Filmclubkassa zal ongeveer 45 minuten voor de 
aanvang van de film open zijn. 

Ledenvoordeel - uw lidkaart is geld waard !

De leden van de filmclub genieten op vertoon van hun lidkaart van het voorbije jaar of van het nieuwe 
speeljaar een belangrijke korting van € 3,50 ! ( toegang € 6 i.p.v. € 9,50 ).  

Gezien het aantal plaatsen beperkt is, kunt u zich best tijdig aanbieden aan onze kassa voor de 
aankoop van toegangskaarten. 

Zaterdag 7 september | 20:00
Borgman

Zondag 8 september | 20:15
Elle s’en va * Genomineerd voor de Gouden Beer Berlijn

Wanneer een wat vreemde man komt aankloppen bij een rijk gezin om zich even op te frissen, wordt 
hij hardhandig de deur gewezen door de man des huizes. Zijn echtgenote toont echter medelijden 
en biedt hem onderdak in hun tuinhuis. Maar van dan af begint hun 
mysterieuze gast zich steeds meer te bemoeien met hun gezinsleven…
Dit is Alex Van Warmerdam op zijn best: macaber, absurd, gortdroog en 
vol met gitzwarte humor.

Regie Alex Van  Warmerdam  
Scenario Alex Van  Warmerdam 
Fotografie Tom Erisman
Muziek Alex Van  Warmerdam
Cast Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval
Duur 113 min
2012 België

Bettie is begin zestig. Als haar sigaretten op zijn, stapt ze in haar auto, rijdt weg en laat zo haar 
moeder, klanten en de medewerkers van haar Bretonse restaurant aan hun lot over. Haar zoektocht 
duurt echter voort. De winkels blijken allemaal dicht en Bettie heeft geen zin om terug te keren 
naar haar oude leventje. Ze heeft net vernomen dat haar minnaar er met 
een jongere vrouw vandoor is en het leven met haar lastige moeder is 
geen pretje. Ze reist verder en komt diverse kleurrijke figuren tegen om 
uiteindelijk op een reünie te belanden van Franse missen uit het jaar 1969.

Regie Emmanuelle Bercot
Scenario Emmanuelle Bercot en Jérôme Tonnerre
Fotografie Guillaume Schiffman
Geluid Séverin Favriau
Cast Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard Garouste
Duur 116 min
2012 Frankrijk
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VRIJDAG 6 SEPTEMBER     VRIJDAG 6 SEPTEMBER 
 ALG.OPENING - RODE LOPER         
19U30 LOS FLAMENCOS + KF 
22U30 LOS FLAMENCOS          
            
ZATERDAG 7 SEPTEMBER     ZATERDAG 7 SEPTEMBER
14U30 ROCK THE CASBAH + KF 14U15 RUSH 14U00 BEKAS + KF 14U00 WAAR IS KNOESTER? 
17U00 BEST NIGHT EVER 17U00 THANKS FOR SHARING 17U15 BRASSERIE ROMANTIEK   17U15 NIGHT TRAIN TO LISBON + KF
      20U00 BORGMAN + KF 20U15 LOS FLAMENCOS
22U30 INSIDIOUS CHAPTER 2 + KF 22U15 KID 22U30 SNEAK      
            
ZONDAG 8 SEPTEMBER     ZONDAG 8 SEPTEMBER
      11U00 MANNEKE MAAN + KF 10U00 ODYSSEA - 11U15 HET VERLOREN VRIENDJE ...
         ROGER RAVEEL, de schilder,   
14U30 BEST NIGHT EVER 14U15 OFFLINE 14U00 FORMULE 1 14U30 YOU THE LIVING   de dood en de muze  
       toneelverenigingen    
17U45 INSIDIOUS CHAPTER 2 16U45 LOS FLAMENCOS 17U00 RUSH + KF   17U00 THE ART OF BECOMING  
20U00 ELLE S’ EN VA + KF 19U45 THE EAST + KF 20U15 THANKS FOR SHARING   20U00 THE ROCKET + KF 19U30 BEST NIGHT EVER
  22U30 NIGHT TRAIN TO LISBON 22U30 LE SAC DE FARINE 22U15 FRITS EN FRANKY 22U30 ANNIE HALL 22U00 MR MORGAN’S LAST LOVE
            
MAANDAG 9 SEPTEMBER     MAANDAG 9 SEPTEMBER 
17U30 UNA PISTOLA EN CADA MANO 17U45 LA TENDRESSE 17U30 YAMDAM + KF      
      20U00 IN BLOOM + KF 20U15 WHITE HOUSE DOWN  
  19U45 MR MORGAN’S LAST LOVE + KF 20U15 LA TENDRESSE + KF      
22U15 ROCK THE CASBAH 22U30 TANGO LIBRE 22U30 LE MONDE NOUS APPARTIENT 22U15 THE SEARCHERS 22U15 SEARCHING FOR THE WORG-  
          EYED JESUS  

DINSDAG 10 SEPTEMBER     DINSDAG 10 SEPTEMBER 
17U00  17U30 NIGHT TRAIN TO LISBON   17U45 CIRCLES    
19U30 A FAREWELL TO FOOLS 20U00 RAIN 19U45 WHITE HOUSE DOWN + KF 20U00 CIRCLES  + KF    
   RÊVE KAKUDJI        
22U30 ELLE ‘S EN VA 22U30 BEST NIGHT EVER 22U15 BORGMAN 22U15 BINGO    
            
WOENSDAG 11 SEPTEMBER     WOENSDAG 11 SEPTEMBER 
14U00 WAAR IS KNOESTER? + KF 14U15 BEKAS 14U30 HET VERLOREN VRIENDJE ...      
16U45 THE ROCKET 17U45 BRUSSELS BY NIGHT   17U00 THE EAST 17U15 THE ROCKY HORROR  17U15 NIGHT TRAIN TO LISBON
         PICTURE SHOW  
19U30 THANKS FOR SHARING + KF 20U15 MR HAWARDEN     20U15 UNA PISTOLA EN CADA  20U00 PROMISED LAND + KF
         MANO + KF  
22u30 INSIDIOUS CHAPTER 2 22U15 ROCK ‘N ROLL EXPOSED 22U00 HAROLD AND MAUD 22U15 CRIMI CLOWNS: THE MOVIE    
            
DONDERDAG 12 SEPTEMBER     DONDERDAG 12 SEPTEMBER
  17U00 ELLE ‘S EN VA 17U15 UNFINISHED SKY + KF     17U00 PERFUME: THE STORY OF A 
           MURDERER
  19U45 ABRACADABRA + KF 20U15 BOVEN IS HET STIL + KF 19U45 VIJAY AND I + KF 20U00 VERMIST 20U00 LA GRANDE BELLEZZA + KF
22U30 THE EAST 22U15 INSIDIOUS CHAPTER 2 22U30 A FAREWELL TO FOOLS 22U30 IN BLOOM 22U15 HET VIJFDE SEIZOEN  
            
VRIJDAG 13 SEPTEMBER     VRIJDAG 13 SEPTEMBER
  17U45 SPIRIT OF ‘45
   20U15 SPIRIT OF ‘45 19U45 THE BROKEN CIRCLE  20U00 DE KONING V/D MONT VENTOUX 19U45 THE BUTLER + KF 20U00 SLOTFILM: WINNAAR LOOK!
     BREAKDOWN + KF  BEHIND THE REDWOOD CURTAIN    
 22U15 ELLE ‘S EN VA 22U30 VIJAY AND I 22U30 LITTLE BLACK SPIDERS + KF 22U30 MR MORGAN’S LAST LOVE 22U00 THE BALLAD OF NARAYAMA   
            
ZATERDAG 14 SEPTEMBER     ZATERDAG 14 SEPTEMBER
14U30 MANNEKE MAAN 14U15 THE ROCKET        
    17U00 THE BUTLER   17U00 BEST NIGHT EVER  
20U15 VIJAY AND I 20U00 PROMISED LAND 19U45 ROCK THE CASBAH 20U00 THE EAST 20U15 RUSH  
22U30 MR MORGAN’S LAST LOVE 22U30 A FAREWELL TO FOOLS 22U15 INSIDIOUS 2 22U15 THANKS FOR SHARING
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Maandag 9 september | 17:45 & 20:15
La Tendresse

Woensdag 11 september | 17:45
Brussels By Night

Dinsdag 10 september | 20:00
Circles 

Woensdag 11 september | 20:15
Monsieur Hawarden 

Wanneer hun zoon na een ski-ongeval in het ziekenhuis terecht komt, vertrekken Frans en Lisa, een 
koppel dat al vijftien jaar gescheiden is, naar de Alpen om hun zoon op te halen. Onderweg blikken ze 
terug op hun leven met elkaar.
Een vertederende film zonder speciale effecten of onverwachte 
wendingen, maar over gewone mensen en alledaagse dingen. Marion 
Hansel regisseerde deze lichtvoetige, maar o zo mooie, roadmovie.

Regie Marion Hänsel  
Scenario Marion Hänsel
Fotografie Jan Van Caillie
Muziek Rene-Marc Bini
Cast Olivier Gourmet, Marilyne Canto, Sergi López, 
 Adrien Jolivet, Margaux Chatelier
Duur 78 min
2012 België, Frankrijk

De film werd gepromoot als een stadsfilm die zich voornamelijk afspeelt in het Brusselse nachtleven. 
De depressieve moordenaar Max komt naar Brussel en trekt met de mensen die hij in Brussel 
ontmoet, Alice en Abdel door de stad. Ze trekken zelfs op uitstap naar het hellend vlak van 
Ronquières. “Brussels by Night” schetste een gitzwart, bij momenten nihilistisch beeld, en was een 
groot contrast met de in Vlaanderen in de jaren zeventig en tachtig succesvolle plattelandsdrama’s. 
Daarom is de film een belangrijk tijdsdocument en een doorbraak voor 
zowel Marc Didden als Dominique Deruddere. Nic Balthazar recenseerde op 
Radio 1 de film met: “Die ene film waar je in je jeugd totaal van kapot gaat, 
die ultieme film, die je laat inzien dat cinema álles kan, de ultieme kunst, 
bij mij was dat “Brussels by night”.

Regie Marc Didden
Scenario Dominique Deruddere, Marc Didden
Fotografie Willy Stassen
Muziek Raymond Van het Groenwoud
Cast François Beukelaers, Ingrid De Vos, Amid Chakir
Duur 92 min
1983 België

Circles is goed gemaakt, briljant geacteerd, en heeft een complex verhaal. De film start met een 
flashback en laat vijf mensen zien, die werden getroffen door een heldendaad tijdens de oorlog in de 
Balkan. Bosnië-1993, Marko een soldaat, komt tussen wanneer een burger door drie medesoldaten 
geslagen wordt. Maar de oorlogswonden eisen hun blijvende emotionele tol. 
Twaalf jaar later, de oorlog is voorbij, maar niet in de zielen van mensen. Zijn verloofde verlaat haar 
land en probeert op die manier verder zin te geven aan haar leven. Marko’s vader zoekt dit in de 
wederopbouw van een kerk. Een werkloze jonge man biedt zich aan om hem te helpen, maar de 
vader wil niets met de jonge man te maken hebben. Marko’s beste vriend, een chirurg die getuige 
was van het voorval op het einde van de oorlog, moet nu over het leven van een moordenaar 
beslissen. Haris, de Moslim burger van het incident, woont intussen ook 
in Duitsland en zoekt een manier om de mensen die hem gered hebben 
te danken. Regisseur Srdan Golubovic onthult geleidelijk aan de complexe 
puzzel …

Regie Srdan Golubovic  
Scenario Srdjan Koljevic, Melina Pota Koljevic
Fotografie Alexsander Ilic
Muziek Mario Schneider, Julij Zornik
Cast Aleksandar Bercek, Leon Lucev, Nebojsa Glogovac, 
 Hristina Popovic, Nikola Rakocevic, Vuk Kostic
Duur 113 min
2012 Servië, Fr., D, Kroatië, Slovenië

Is een Belgisch/Nederlandse zwart-witfilm, geregisseerd door Harry Kümel. Het verhaal is gebaseerd 
op de gelijknamige novelle van Filip De Pillecyn. Alex Micha is als jongen het enige gezelschap van 
een wereldvreemde, mysterieuze aristocratische vreemdeling, Monsieur Hawarden (Ellen Vogel). In 
werkelijkheid is Monsieur Hawarden een vrouw, Mériane Gillibrand, maar tot aan haar dood bewaart 
ze dit geheim, ook voor Alex Micha. Enkel haar trouwe huishoudster Victorine is ervan op de hoogte 
en bewaart mede het geheim. Monsieur Hawarden heeft een moord op haar geweten en met deze 
travestie wil ze ontsnappen aan de vervolging voor dat misdrijf. Ze gaat 
nog eenmaal in het geheim als vrouw naar Spa om er een liefdesavontuur 
te beleven, maar dat draait op een ontgoocheling uit. Na de film kruist 
Harry Kümmel de degens met het publiek.

Regie Harry Kümmel
Scenario Jan Blokker, Filip de Pillecyn
Fotografie Eduard Van der Enden
Muziek Pierre Bartholomée
Cast Ellen Vogel, Hilde Uitterlinden, Joan Remmelts 
 en Dora van der Groen, e.a.
Duur 1 min
1968 België



11

      KON TIKI
Golden Globe -en Oscarnominatie 
voor Beste Buitenlandse Film

KON TIKI, naar het gelijknamige vlot waarmee de 
Noorse antropoloog- etnograaf Thor Heyerdal zijn 
meest memorabele expeditie ondernam, oogt als een 
prestigeproject. 

Heyerdal beweerde dat de eerste bewoners van Polynesië 
niet vanuit Azië kwamen, maar wel vanuit Zuid-Amerika. 
Na een inleidend deel tonen de regisseurs wat we willen 
zien: de epische expeditie zelf. Die oogt net zo imposant als 
je van de duurste productie uit de Noorse filmgeschiedenis 
mag verwachten. Terwijl Thor en de zijnen de strijd 
aanbinden met bloeddorstige haaien, ongure stormen en 
de akelig aftakelende fundamenten van het vlot, krijg je 
ruim de tijd om je te vergapen aan de onderwaterfauna, 
opgetrokken in verbluffende visuele effecten. Ook het 
spektakel boven water ziet er stijlrijk uit. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het indrukwekkende Scopeformaat. De 

vaak dreigende mobiele camera en het scherpe oog voor detail dragen bij tot deze majestueuze film. 

Dat een dolend vlot in onherbergzame wateren geen belemmering voor intelligente shotcomposities 
hoeft te betekenen, bewees Hitchcock al in”Lifeboat”. Het is dan ook zalig genieten van de heerlijk 
aanzwellende muziek en de grandioze wildscreenshots van de diepblauwe oceaan die naadloos 
overvloeien in een tableau van de hele planeet. Je waant je werkelijk medereiziger op het vlot. De 
verbluffende prestatie van Heyerdalacteur Pal Sverre Hagen draagt bij tot het imposante van deze 
film die u gezien moet hebben.

Een waar kijkfestijn!!

info

Regie Joachim Ronning & Espen Sandberg
Scenario      Peter Skavlan & Allan Scott
Muziek        Johan Soderqvist
Fotografie     Geir  Hartly Andreassen
Cast                Pal Sverre Hagen,Anders  Baasmo Christiansen
Duur               118 min
2012               UK, NO, DK, D

Donderdag 19 september 2013 | 17:45 & 20:15

1110

Donderdag 12 september | 20:00
La Grande Belezza

Vrijdag 13 september | 17:45 & 20:15
Spirit of 45

Jep Gambardella, een schrijver die ooit één succesvolle roman schreef, viert zijn 65ste verjaardag. 
Hij is een graag geziene figuur op alle decadente high society feestjes en 
recepties in Rome. 
Jep vindt het echter hoog tijd om de balans van zijn leven op te maken. 
De prachtige decors, sfeervolle fotografie en exquise kostuums geven 
deze nieuwe film van Paolo Sorrentino (Il Divo) de gepaste grandeur die 
het verhaal nodig heeft.

Regie Paolo Sorrentino
Scenario Paolo Sorrentino
Fotografie Luca Bigazzi
Muziek Lele Marchitelli
Cast Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
Duur 142 min
2013 Italië

1945 was een kantelmoment in de Britse geschiedenis. De oorlogsjaren brachten de Britten bijeen in 
een gezamenlijke strijd tegen de vijand en dit stond in schril contrast met de klassentegenstellingen 
die, de periode hiervoor, het interbellum kenmerkte. Het opende de hoop naar een betere en 
echtvaardiger samenleving. Ken Loach gebruikte lokale en nationale archieven, klankmateriaal en 
interviews, die de recente sociale en politieke geschiedenis hierdoor diepte 
en klankkleur geven. Met “The Geest of 45” belicht en verheerlijkt de 
film een periode van onvergelijkbare gemeenschapszin die het Verenigd 
Koninkrijk in die periode kenmerkte, een impact die jarenlang doorwoog en 
die we vandaag herontdekken. 

Regie Ken Loach 
Scenario Ken Loach
Fotografie Jonathan Morris
Muziek George Fenton
Cast Winston Churchill, Tony Benn, Clement Attlee, e.a.
Duur 94 min
2013 UK
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      The AcT Of KIllINg
Publieksprijs beste documentaire in de 
sectie panorama op de Berlinale 2013

In 1965 werd Soekarno afgezet en opende het leger onder 
leiding  van Soeharto een klopjacht op echte en vermeende 
communisten. Met de hulp van paramilitaire bendes en 
doodseskaders werden naar schatting 1 miljoen mensen 
vermoord.

Anwar Congo en zijn vrienden vormden zo’n doodseskader. 
Ze evolueerden van verkopers van bioscoopkaartjes op 
de zwarte markt, tot leiders van een doodseskader. Zij 
hielpen het leger bij het vermoorden van honderdduizenden 
(vermeende) communisten en engageerden zich in het 
afpersen van etnische Chinezen.

In zijn stad, Medan (Noord- Sumatra), doodde Anwar 
eigenhandig honderden mensen. Hij wordt vandaag nog 
vereerd als een van de grondleggers van het rechtse 
paramilitaire Pemuda Pancasia. De organisatie is zo krachtig 

dat haar leiders ministers zijn.

Tijdens de drie jaar dat Oppenheimer de lotgevallen van de overlevenden van deze slachtpartij filmde, 
ontmoette hij Anwar en zijn bende. Hij kwam op het idee Anwar en zijn kompanen te vragen hun 
gewelddaden na te spelen in een film.

Schokkende documentaire, die tot nadenken stemt.

info

Regie Joshua Oppenheimer & Christine Cynn
Muziek         Karsten Fundal
Fotografie    Carlos Arango de Montis
Cast             Haji Arif, Syamsul Arifin
Duur           115 min
2013            Denemarken

Dinsdag 24 september 2013 | 20:15       BlANcANIeves

Filmrecensenten vreesden dat regisseur Pablo Berger met 
zijn eigenzinnige versie van de Grimm- klassieker maar 
moeizaam naast die andere bejubelde zwart- witfilm 
‘The Artist’ zou staan. Terecht? Aan u om te oordelen!
Acht jaar heeft hij aan deze prent gewerkt. Het is dan ook 
meer dan een remake van een wereldberoemd sprookje: het 
is een hommage aan de hoogtijdagen van de stille film, een 
buitengewoon plezierige en melodramatische versie ervan, 
gesitueerd in het vooroorlogse Spanje. 

Blancanieves alias Carmen (Macarena Garcia) is de mooie 
dochter van Antonio Villalta (Daniel Gimenez Cacho), eens 
hartbrekende torreador, nu weduwnaar sedert hij zijn vrouw 
in het kraambed verloor en mindervalide. Boze stiefmoeder 
is zijn verpleegster Encarna (!), een uitgemergelde intrigante 
gespeeld door Maribel Verdú.

Berger creëert een macaber huishouden met zijn bizarre conventies en geïnstitutionaliseerde 
wreedheid. Na Encarna’s mislukte moordplan, vlucht Carmen het bos in, waar ze een reizende groep 
van 6 stierenvechtende dwergen ontmoet. Zij dopen haar onmiddellijk om tot Blancanieves en 
wanneer ze haar sensationele talent voor stierengevechten ontdekken, werven ze haar meteen aan.
Berger vermengt melancholie, angst en erotiek in de traditie van Hitchcock, Buñuel, Browning 
en Almodóvar. De gladiatorenscènes zijn uitstekend, het tot in detail stijlvaste decor is gevat in 
haarscherp zwart-wit, de dialogen staan op intertitels en worden omlijst door een stevige dosis 
warmbloedige flamenco. 

Zwart-wit filmfestijn én donker sprookje om te koesteren.

info

Regie Pablo Berger
Scenario Pablo Berger
Muziek Alfonso de Vilallonga
Fotografie Kiko de la Rica
Cast Maribel Verdú, Daniel Gimenez Cancho, Macarena Garcia
Duur 104 min.
2012 Spanje

Donderdag 26 september 2013 | 17:45 & 20:15
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      le PAssé
Beste Vrouwelijke Vertolking voor 
Berenice Bejo - Cannes 2013

Na 4 jaar afwezigheid komt Ahmed,de ex van Marie, naar 
Parijs. Zo wordt haar leven voor de derde keer flink door 
elkaar geschud. De aankomstscène zegt al veel. Er is geen 
communicatie meer! De misverstanden, het onbegrip en 
de leugentjes om bestwil stapelen zich met de minuut op. 
Ondertussen is het vechten voor aandacht, liefde, loyaliteit 
en begrip. Elk personage blijkt met zichzelf in de knoop te 
zitten.

Ahmed fungeert als katalysator in het hele familieverhaal. 
Hij zet ongewild alles in beweging. Zien de dochters van 
Marie Ahmed graag komen?.Fouad, het zoontje van Maries 
nieuwe verovering, en diens vader zien hem absoluut niet 
zitten. Toch was Ahmeds komst wel gewenst om zo via een 
vrederechter snel voor een echtscheiding te kunnen zorgen. 
Plotseling bevindt Marie zich tussen twee mannen!! Het 
verleden is nooit helemaal weg te denken en steekt te pas 

en te onpas de kop op.

De regisseur Asghar Farhadi (“All about Elly”,”A Separation”)heeft met zijn eerst Franse film de 
spanningen tussen de kinderen uit verschillende relaties extra fel gekruid met een diep tragisch 
familiedrama dat alle kanten opduikelt. Allemaal ingenieus bedacht en prachtig gespeeld. Zo 
herkenbaar,zo fijngevoelig . Met een glansrol voor Berenice Bejo!!

Fijngevoelige cinema!

info

Regie Asghar Farhadi
Scenario         Asghar Farhadi & Massoumeh Lahidji
Muziek           Evgueni & Youli Galperine
Fotografie      Mahmoud Kalari
Cast                   Berenice Bejo, Alif Mosaffa
Duur 130 min
2013 It.

Donderdag 3 oktober 2013 | 17:45 & 20:15       lemAle eT hA’hAlAl 
      (AKA fIll The vOId)
Awards in Haïfa, New York en Venetië

Shira is de jongste dochter in een streng orthodox joods 
gezin en kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Net wanneer 
haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot 
toe. Haar oudere zus Esther overlijdt tijdens de geboorte 
van haar zoon en Shira’s huwelijk wordt uitgesteld. Esthers 
weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in 
het buitenland. Shira’s moeder wil – na de dood van haar 
dochter – niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen 
en doet een schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen 
te kiezen tussen gehoorzaamheid aan haar familie en haar 
eigen gevoelens. 

Een film over gearrangeerde huwelijken die meestal op 
nachtmerries uitlopen.

Regisseur Burshtein neemt de protagoniste bloedserieus en 
hanteert een camerawerk dat net zo strak en standvastig is 

als het meisje dat het hoofdpersonage vertolkt. Als kijker ervaar je de intieme, met schemerlampen 
en fluistergesprekken opgeroepen sfeer van binnenuit als herkenbaar en beklemmend.

Een unieke en intense film.

info

Regie Rama Burshtein
Scenario  Rama Burshtein
Fotografie  Asaf Sudri
Muziek  Yitzhak Azulay 
Cast  Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg, Chayim Sharir, e.a.
Duur 90 min
2012 Israël

Donderdag 10 oktober 2013 | 17:45 & 20:15
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      BellAs mArIPOsAs
Big Screen Award Rotterdam 2013

In deze merkwaardige film laat regisseur Salvatore Mereu 
ons één dag zien uit het leven van de twaalfjarige Caterina 
die opgroeit in een ruige achterbuurt van Cagliari in het 
Italiaanse Sardinië. 
Samen met haar marginale en tirannieke vader, haar 
moeder, haar drugsverslaafde broers en haar zussen, groeit 
ze op in een milieu van prostitutie, criminaliteit en armoede. 
  
Het hoofdpersonage stapt zorgeloos door het leven, samen 
met haar hartsvriendin Luna en haar buurjongen Gigi op wie 
ze heimelijk verliefd is en koestert de grote droom om ooit 
zangeres te worden...    
 
Dit intrigerend drama toont ons de grauwe realiteit die 
tezelfdertijd een combinatie van fantasie en werkelijkheid 
is, maar bijwijlen ook vrolijk en kleurrijk kan zijn.

De sterke acteerprestatie van de jonge hoofdrolspeelster is een eerbetoon aan de veerkracht van een 
twaalfjarig meisje dat zich moedig opstelt en zich staande weet te houden. 

Mereu, zelf afkomstig van Sardinië, toont zich met deze prent een subliem observator en weet op een 
nonchalante manier het verhaal een surrealistische toets te geven met een magische finale op een 
Fellini-achtige manier, de grootmeester indachtig.

Deze avond wordt georganiseerd op de dag ‘van de strijd tegen de armoede’, in  samenwerking  
met de organisaties die zich voor de vierde wereld inzetten. 

info

Regie Salvatore Mereu  
Scenario Sergio Atzeni, Salvatore Mereu
Fotografie Massimo Foletti
Muziek Balentes
Cast Sara Podda, Maya Mulas, Davide Todde
Duur 102 min
2012 Italië

Donderdag 17 oktober 2013 | 17:45 & 20:15       mOre ThAN  hONey
Awards in Berlijn, Palms Spring, 
Toronto en Zwitserland voor beste documentaire

Sedert een tiental jaar doet zich een angstaanjagend 
fenomeen voor: honderdduizenden kolonies honigbijen 
verdwijnen van de aardbodem. De reden? Een virus? Grote 
hoeveelheden pesticiden of de industrialisering van de 
honingindustrie?  Niemand kan een sluitend antwoord 
geven. Beangstigend is dat het lot van de mensen nauw 
verbonden is met dat van de bijen.

Marcus Imhoof, telg uit een imkergeslacht, neemt ons mee 
op een fascinerende reis naar de wereld der bijen. Zijn 
grootvader legde hem het verband tussen de bloemen en 
de bijen uit…Nu het slecht gaat met de bijen, onderzoekt 
Imhoof waarom dat gebeurt.
De film begint in de Zwitserse Alpen waar een imker van 
de oude stempel de vermenging van soorten ter vergeefs 
probeert tegen te houden. Of dit vermengen de oorzaak is 
van de massale bijensterfte en de verdwijning van volledige 

bijenpopulaties, is niet duidelijk.
Er wordt wereldwijd gekeken hoe bijen tegenwoordig worden gehouden en wat het probleem zou 
kunnen veroorzaken of verhelpen.

Imkers grijpen voortdurend in, in de natuurlijke gang van zaken en in China neemt de mens de rol van 
de bij over.

Fascinerend is het gebruik van nieuw cameratechnieken, die ons toelaten om de bijen van heel 
dichtbij en zelfs in de korf te volgen.

info

Regie Markus Imhoof
Scenario Markus Imhoof, Kerstin Hoppenhaus
Fotografie Attila Boa, Jörg Jeshel
Muziek Peter Scherer
Cast Fred Jaggi, Randolf Menzel, John Miller
Duur 88 min
2012 Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk

Dinsdag 22 oktober 2013 | 20:15
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Met de Kusttram naar Filmclub ’62!

Halte
Oostende 

Renbaan

130322ADV-Filmfestival.indd   1 14/02/13   12:35

En tot slot nog even nostalgie...
De ateliers die filmaffiches maakten hadden meestal 
ongekende kunstenaars in dienst die aan de hand van 
kleine zwart-witfoto’s de kleurrijke affiches ontwierpen. 
In Antwerpen was het atelier van L.F. De Vos een 
gerenommeerd adres voor kwaliteitsvolle filmaffiches 
en in Brussel waren dat vooral de gebroeders Verstegen, 
Pierre Lichtert, Maurice Panneels, WIK S.P.R.L. en 
Lithocarty. 
De Brusselaar Ernest Godts - een waar talent - begon 
er begin de jaren vijftig, na het doorlopen van de 
Anderlechtse academie, met het ontwerpen van 
filmaffiches voor het atelier van Verstegen en later 
ook voor Panneels en Lichtert. Dit deed hij tot aan zijn 
pensioen in 1983. 
Meestal bleven de artiesten echter onbekend of 
verdwenen ze in de anonimiteit.  
De kleine affiches werden vooral aan de vensters van 
winkels en cafés aangeplakt, waarvoor de winkelier 
of cafébaas in ruil gratis entréekaartjes kreeg. Om de 
aandacht te trekken in het straatbeeld werd ook menige 
muur ermee bekleed. (JG)

      INfANcIA clANdesTINA
Selectie Cannes, Toronto 
en San Sebastian

De 12-jarige Juan keert met zijn familie uit ballingschap 
terug naar Argentinië waar het militaire regime nog heerst. 
Ze proberen met een dubbele identiteit zo goed mogelijk 
het leven terug op te nemen, maar de angst en de dreiging 
blijven bestaan.
 
Juan krijgt een valse identiteit maar beseft niet dat daarbij 
ook een andere geboortedatum hoort. Zijn clandestiene 
jeugd is niet altijd even gelukkig. Vader en moeder zijn 
verwoede revolutionairen die Argentinië eind jaren 1970 
willen bevrijden van de militaire dictatuur. Daardoor lopen 
ze het risico te verdwijnen zoals veel staatsvijanden voor 
hen overkwam.

Als Juan, alias Ernesto, verliefd wordt op Maria, wordt het 
contact met de buitenwereld bedreigend en groeit de vrees 
van de familie om opnieuw in gevaar te komen.

Aangrijpende en deels autobiografische debuutfilm van Benjamín Ávila over ballingschap, angst en 
politiek, maar ook over een eerste tienerliefde. Als kind van Argentijnse verzetsstrijders moest Ávila 
even consequent een schijnidentiteit ophouden, net als zijn hoofdpersonage. De regisseur weet 
waar hij het over heeft: zijn moeder verdween tijdens de militaire dictatuur en van zijn broer werd hij 
gescheiden. 

Indrukwekkende, intieme film over een kind van verzetsstrijders in het Argentinië van 1979.

info

Regie Benjamin Avila
Scenario Benjamin Avila, Marcelo Müller
Fotografie Iván Gierasinchuk
Muziek Marta Roca Alonso, Pedro Onetto, Ricardo Mollo and Diego Arnedo
Cast Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso, Cristina Banegas, 
 Violeta Palukas, Mayana Neiva
Duur 112 min
2012 Argentinië, Spanje, Brazilië

Donderdag 24 oktober 2013 | 17:45 & 20:15
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