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Do 7/11 - Paradies: Hoffnung

Di 12/11 - Night train to Lisbon

Do 14/11 - The immigrant

Do 21/11 - La vie d’Adèle

Do 28/11 - In Bloom

Di 3/12 - The gatekeepers

Do 5/12 - Jeune et Jolie

Do 12/12 - Grand central

Do 19/12 - Io e te



‘The Immigrant’, de recentste film van James Gray, gaat op 
27 november in ons land in wereld-première, maar op 14 
november vertoont Filmclub 62 reeds deze prent! De film 
knoopt aan met de grote migratiestroom, bij het begin van ‘the 
American dream’ tijdens de jaren twintig. Marion Cotillard vertolkt 
op weergaloze wijze de Poolse Ewa Cybulski die van haar zuster 
Magda gescheiden wordt op Ellis Island… Een film die naadloos 
aansluit bij het pas geopende Red Star Museum in Antwerpen 
(een aanrader trouwens). 
Een anekdote die we je vast niet wensen te onthouden: Marion 
Cotillard werd door James Gray gecast, toen ze met haar man 
Guillaume Canet een afspraak had in een visrestaurant te Cannes 
om het script “Blood Ties” te bespreken. Gray was ondersteboven 
van haar. Zo zie je maar waar vis goed voor is! 

2

‘The Immigrant’ in avant-première!

We zaten met onze toch wat verouderde 
website een beetje vast qua vormgeving 
en mogelijkheden. Via deze weg willen we 
alvast Lore Vermeirsche danken voor haar 
kennis en inzet om een volledig nieuwe 
website aan te maken. 

Op dit ogenblik is de oude site www.filmclub62.
be nog steeds bereikbaar, maar ze wordt niet 
meer bijgewerkt. Op de nieuwe site vind je een 
aantal nieuwigheden. Zo kom je vrij vlug tot de 
programmatie, kan je een trailer bekijken en 
klik je ook makkelijk door naar de bespreking 
in het tijdschrift.  
Momenteel wordt er verder gewerkt aan 
de site en worden nog een aantal teksten 
herwerkt. Het grote archief hebben we dank 
zij heel wat inzet kunnen redden en het blijft 
dan ook beschikbaar. Binnenkort wordt het 
ook mogelijk zelf in- en uit te schrijven voor 
onze elektronische nieuwsbrief, die ook aan 
vernieuwing toe was. 
Stuur ons gerust per e-mail opmerkingen en 
suggesties i.v.m. onze website naar volgend 
adres: ivan.vandecasteele@telenet.be. 

“Als er niets verandert, ben ik tegen het einde van 
het jaar failliet. We mogen al blij zijn met een halve 
euro per kilo pladijs én nochtans: in de handel blijven 
de prijzen dezelfde’. De prijzen die we nu voor de vis 
krijgen, zijn die van de jaren zeventig! “Woorden 
opgetekend bij meerdere Oostendse reders. 

Met de film “Fish & Run” vroeg de vzw Climaxi 
aandacht voor de visserijsector in moeilijkheden. 
Filip De Bodt maakte nu een vervolg en trekt 
daarmee aan de alarmbel. Filmclub 62 schaart zich 
achter film als sociaal strijdmiddel en nodigt haar 
leden uit voor deze eenmalige projectie tijdens de 
week van de smaak, op vrijdag 22 november om 
20 uur in Zaal Vuurtoren Thomas Van Loostraat 
32 Oostende (Opex). Toegang: €5.

www.filmclub62.com    

de nieuwe website is er!
Uitnodiging voor  
‘Fish & Run II’ 



      paradies: hoffnung

Vorig speeljaar programmeerde Filmclub 62 de eerste 
twee delen uit Ulrich Seidls Paradies-trilogie. In ‘Paradies: 
Liebe’ zocht de wanhopige Teresa in Kenia een moment 
van exotische erotiek bij de lokale beachboys. In deel 2, 
‘Paradies: Glaube’ ondernam haar zus Anna een fanatieke 
kruistocht tegen de goddeloosheid in “haar Oostenrijk”. 

In het laatste deel van dit drieluik wordt de 13-jarige obese 
Melanie, Teresa’s dochter- en tevens dus Anna’s nichtje- 
vanuit Wenen op dieetkamp gestuurd naar een somber oord 
in de Oostenrijkse bergen. Daar valt ze voor de arts die haar 
vorderingen in de gaten moet houden.

Rode draad in het drieluik is de zoektocht van een individu, 
hier toevallig verwanten, naar zichzelf, de eigenwaarde en 
het zelfvertrouwen. De drie films zijn, hoewel gelinkt door 
deze universele thematiek en familiale banden, makkelijk 

afzonderlijk te bekijken. Wie de vorige twee gemist heeft, kan zeker genieten van deel 3. Het contrast 
tussen onbedwingbare verlangens en de onverzettelijke realiteit heeft Seidl immers nog nooit zo sterk 
weten te vangen. De strakke kaders, de ordening van personages in het decor en de eindeloze, rituele 
herhalingsoefeningen zijn de visuele tegenhanger van de vormeloze maar allesbepalende emoties. 

Een waardige afsluiter van deze Seidl-trilogie

info

Regie Ulrich Seidl
Scenario Ulrich Seidl, Veronika Franz
Cast  Melanie Lenz, Verena Lehbauer, Joseph Lorenz,e.a.
Fotografie Edward Lachman
Duur 92 min.
2013 Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk

Donderdag 7 november | 17:45 & 20:15
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      nighT Train To LisBon
Selectie Festival Berlijn 2013 

Dit is de indrukwekkende verfilming van de gelijknamige 
bestseller van Pascal Mercier, geregisseerd door 
Oscarwinnaar Bille August. De film, met hoofdrollen voor 
Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Bruno Ganz 
en Charlotte Rampling, beleefde zijn première op het 
Filmfestival van Berlijn 2013. 

Het leven van Raimund Gregorius (Jeremy Irons), een 
geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, neemt 
een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge 
vrouw behoedt van een brug te springen. Als de vrouw 
vervolgens spoorloos verdwijnt, laat ze haar jas bij Raimund 
achter, met daarin een boek van een Portugese dokter 
Amadeu de Prado en een nachttreinticket naar Lissabon. Hij 
besluit het ticket te gebruiken en tijdens zijn zoektocht naar 
de achtergrond van het boek en de schrijver, ontvouwt zich 
langzaam een tragische liefdesgeschiedenis, vol emotionele 
intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven.

Vast een van de meest filosofische films van de voorbije jaren, die tegelijk ook prachtige locaties van 
Lissabon in beeld brengt en uitstekend de gespannen sfeer schetst onder de Portugese dictator Salazar.

Niet te missen…

info

Regie  Bille August
Scenario  Pascal Mercier, Greg Latter
Fotografie  Filip Zumbrunn
Muziek  Annette Focks
Cast  Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Bruno Ganz, Charlotte Rampling 
Duur  111 min
2013  Portugal, Duitsland, Zwitserland

Dinsdag 12 november | enkel om 20:15 u 
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      The iMMigranT
Nominatie “Gouden Palm”- Cannes 2013

In “The Immigrant” volgen we twee Poolse weeszussen 
die in 1921 met de boot net in de VS zijn geland en allebei 
dreigen te worden teruggestuurd onder valse redenen.Terwijl 
Emma voor tuberculose moet worden verzorgd, krijgt Ewa 
(Marion Cotillard) onderdak bij een heerschap, Bruno Weiss 
(Joaquin Phoenix) die een nogal louche variététheater runt. 
Weiss is ook immigrant, zonder accent en dat helpt soms. In 
sommige opzichten zijn Porno’s bedoelingen eerlijk, maar 
dat weerhoudt hem niet om Ewa te behandelen als een 
prostituee. Ewa komt in een wereldje terecht waar ze haar 
eigenheid dreigt te verliezen. Ze is niet gek en ze houdt haar 
doel steeds voor ogen: geld verdienen om haar zieke zus uit 
“Ellis Island Infermery” te krijgen. Wanneer Bruno’s neef, 
Orlando the Magicien, komt opdagen verandert er veel. Ook 
hij heeft een oogje op Ewa. Dat is het keerpunt in de film. 
Laat Ewa zich betoveren door een goochelaar die verliefd is 
op haar en haar wil redden uit de klauwen van Bruno.

Het morele misdaad-en strafverhaal bevat de nodige melodramatische scènes, maar regisseur James 
Grey toont zich hierin allergisch voor makkelijke ironie en een gebrek aan engagement. Samen met 
topcameraman Darius Khondji flits je terug naar de donkere “not so roaring twenties” met prachtige 
cinematografie en decors. Gray stuwt zijn personages langzaam maar gedecideerd in de richting 
van een fatalistische climax. De vijfde langspeelfilm van James Grey is wel degelijk een prachtig in 
breedbeeld gezette en deugddoende klassiek drama  waarin hij zijn stokpaardjes - rivaliserende 
familieleden,schuld en boete, NEW York, misdaad en corruptie - in volle galop berijdt!!

Een ingetogen melodrama met grote emoties.

info

Regie James Grey
Scenario          James Grey, Ric Menello
Fotografie        Darius Khondji
Muziek            Christopher Spelman
Cast                  Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner
Duur                 120 min.
2013                 VS

Donderdag 14 november 2013 | 17:45 & 20:15
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      La Vie d’adèLe
Gouden Palm Cannes 2013

Abdellatif Kechiche bewerkte de Franse graphic novel  
‘Le Bleu Est Une Couleur Chaude’ van tekenaar Julie Maroh 
tot een drie uur durende epische en intieme lovestory.

De 17-jarige Adèle (Exarchopoulos), een briljante en 
idealistische studente, dol op literatuur en Amerikaanse 
films, droomt ervan lerares te worden. Na een pijnlijke 
breuk met haar vriendje, neemt een gay vriend haar mee 
naar een homobar. Daar ontmoet ze Emma (Léa Seydoux), 
een aantrekkelijke lesbienne met kort, blauwgeverfd haar. 
De blauwe kleur is het symbool van het prille geluk, dat de 
twee bij elkaar vinden in hun stormachtige relatie. 

Het schitterende acteerwerk - met expliciete en openhartige 
seksscènes - van beide terecht bekroonde actrices en de 
briljant uitgewerkte personages maken deze film bijzonder 
en krachtig. De verschillende milieus waaruit de twee 

meisjes komen, scheppen zonder veel plotmatige ingrepen meteen ook verwachtingen naar het 
einde toe. Het spannende zit hem hierin dat de kijker zelf de zwakheden van de personages moet 
ontdekken die de relatie uiteindelijk zullen ondermijnen.

Verscheurende mix van erotiek en verdriet

info

Regie Abdellatif Kechiche
Scenario Julie Maroh, Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix
Fotografie Sofian El Fani
Cast Adèle Exarchopoulos, Aurelien Recoing, Léa Seydoux
Duur 179 min (bijna 3 uur!)
2013 Frankrijk

Donderdag 21 november | 
Eerste vertoning uitzonderlijk | 17:00 & 20:15
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      in BLooM 
Eerste winnaar  LOOK! 
Award Filmfestival  Oostende 2013

1992. Eka en Natia proberen als 14-jarigen een normaal 
leven te leiden in het pas onafhankelijk geworden Georgië. 
Maar veel is er niet veranderd: Natia wordt gekidnapt en 
uitgehuwelijkt aan de agressieve Kato, die Lado, de jongen 
op wie Natia verliefd was, in koelen bloede ombrengt. Natia 
wil wraak, maar wordt tegengehouden door haar beste 
vriendin Eka.
In Bloom onderscheidt zich volgens de jury in het 
harmonisch samengaan van alle aspecten van de visuele 
en narratieve creatie en stelt zich daardoor dienbaar 
aan het spel van de acteurs, de ongekende poëzie en 
de meeslepende personages. Haar duidelijke keuzes in 
kleurenpalet geven de film een grote mannelijke rauwheid 
en onderstrepen daarmee haar kwetsbare vrouwelijkheid. 
Ze verleent aan het verhaal een groot realisme, een grote 
integriteit, waarheid en liefde. 
Het schichtige camerawerk van Oleg Mutu tekent eerst de 

onrust van de omgeving waarin de meisjes moeten trachten hun mannetje te staan om vervolgens 
geleidelijk aan samen met de personages in hun overgang naar de adolescentie een rust en een 
kracht te vinden. In Bloom is een film die ons magistraal transporteert naar het Georgië van ‘92 en in 
het hart van opgroeiende meisjes in een zeer dominante wereld. 

Een prachtige coming of age-film die talrijke prijzen in de wacht sleepte.

info

Regie Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
Scenario Nana Ekvtimishvili 
Originele titel  Grzeli nateli dgeebi
Fotografie Oleg Mutu
Geluid Paata Godziashvili 
Cast Lika Babluani, Mariam Bokeria, Zurab Gogaladze 
Duur 102 min
2013 Georgië, Duitsland, Frankrijk

Donderdag 28 november | 17:45 & 20:15
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      The gaTeKeepers 
Genomineerd voor een Oscar 
voor beste documentaire.

In deze spraakmakende documentaire doen zes nog levende 
hoofden van Shin Bet (de binnenlandse veiligheidsdienst van 
Israël) hun boekje open over hun werk tijdens de periode 
1980-2011. Hun verhalen worden ondersteund door vaak 
unieke archiefbeelden die met digitale technieken bewerkt 
werden, en een volwaardig deel van de film uitmaken.

De film is opgedeeld in zeven hoofdstukken, vanaf de 
zesdaagse oorlog in 1967 over de moord op Rabin, tot de 
weinig rooskleurige situatie vandaag. Het is een verslag 
van hun successen en verkeerde beslissingen, een verhaal 
waarin folteringen en liquidaties niet worden verbloemd. 
Soms betreuren ze hun vroegere standpunten. Ze vinden 
dat hun strijd één ding duidelijk heeft gemaakt: praten met 
elkaar en met de Palestijnen helpt.

De opmerkelijke conclusie van deze film is: “We winnen elke 
veldslag, maar we verliezen deze oorlog”.

info

Regie Dror Moreh
Scenario Dror Moreh
Fotografie Avner Sharaf
Muziek Ab Ovo
Cast Ami Ayalon, Avi Dichter, Avraham Shalom
Duur 95 min
2012 Israël

Dinsdag 3 december | 20h15 
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      Jeune eT JoLie   

Met “Jeune et Jolie” schetst de Franse regisseur François 
Ozon een overtuigend portret van Isabelle, een 17-jarig 
meisje met een dramatisch dubbelleven.  
Zonder medeweten van haar omgeving -haar moeder, 
stiefvader en haar jongere broertje- ontpopt ze zich voor 
de kick en het geld als een volleerde callgirl waarbij ze haar 
aandacht vooral op oudere mannen lijkt te richten.  

“Jeune et jolie” is vooral een fijngevoelige film waarin de 
toeschouwer de rol van voyeur krijgt toegewezen en vooral 
gefascineerd blijft door het hoofdpersonage in deze uiterst 
erotiserende bioscoopprent.

De bloedmooie actrice Marine Vacth zet met de vertolking 
van een seksueel ontwakend tienermeisje op zoek naar haar 
identiteit, een razend knappe acteerprestatie neer. 

info

Regie François Ozon
Scenario François Ozon
Fotografie Pascal Marti
Montage Laure Gardette 
Cast Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Johan Leysen, Charlotte Rampling
Duur 95 min
2013 Frankrijk

Donderdag 5 december | 17:45 & 20:15
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      grand CenTraL 
Prix François Chalais Cannes 2013

Het verhaal speelt zich af in en rond een Franse 
kerncentrale en verstrengelt liefde en gevaar. We duiken 
in deze vreemde, opwindende en gevaarlijke microkosmos 
via een jongeman die een nieuw leven wil opbouwen, ver 
weg van zijn vertrouwde milieu. Gary heeft een weinig 
indrukwekkend cv. Toch wordt hij snel aangeworven om het 
onderhoudsteam van de centrale te versterken. Hij wordt 
meteen opgenomen in de groep arbeiders die samenhokken 
in een bungalowpark vlakbij. De beschermende pakken en 
dosismeters geven aan dat het gevaar groot is. De mogelijke 
besmetting is traag, kleur- en geurloos, maar fataal. De job 
en het leven worden constant bedreigd. 

Deze tijdelijke werknemers zijn paria’s, minder goed betaald 
dan de vaste werknemers van het elektriciteitsbedrijf 
EDF en worden vlot gedumpt na een ongeval of een 
lichte besmetting. Ze leggen hun leven in elkaars 
handen en praten via daden. Via actie. Gary is echter 

meer geïnteresseerd in Toni’s vriendin Karole, een erg aantrekkelijke en sensuele collega... De 
driehoeksrelatie die zo ontstaat, ontregelt de hechte gemeenschap. GRAND CENTRAL is dan 
ook een verhaal van liefde, moed en heroïsme. De besmetting door liefde loopt parallel met de 
bestralingsbesmetting. Dat wordt enerzijds bevestigd door de schijnbare tegenstelling tussen 
het hart van de centrale en de omringende natuur en anderzijds door de tegenstelling tussen het 
gevangenisachtige gebouw waar Gary zijn dosismeter verstopt en het platteland waar de geliefden 
schuilen. De (dreigende) ravages van liefde en industrie hangen als een zwaard van Damocles boven 
de hoofden van Gary, Toni en Karole. 

Regisseur Zlotowski toont het bestaan in zijn authentieke kracht. GRAND CENTRAL is echter geen 
aanklacht die de nucleaire industrie viseert, maar een ode aan diegenen die nog durven lief te 
hebben, ook al brengt de liefde hen in gevaar. Het is juist dat zelfbehoud dat een rem plaatst op het 
leven volgens Rebecca Zlotowski.

Een film waarin je de chemie tussen de acteurs werkelijk aanvoelt!!

info

Regie Rebecca Zlotowski
Scenario Rebecca Zlotowski & Gaëlle Macé 
Fotografie Georges Lechaptois
Cast  Tahar Rahim (o.a. “Le passé”, “A perdre la raison”), Léa Seydoux (“La vie d’Adèle”),  

Olivier Gourmet (o.a. “La Tendresse“)
Duur 94 min
2013 Frankrijk

Donderdag 12 december | 17:45 & 20:15
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      io e Te 
Buiten competitie in Cannes dit jaar!

De filmische bewerking van Niccolo Ammaniti’s 
gelijknamige novelle uit 2010 vertelt het verhaal van de 
14-jarige introverte Lorenzo die, op zoek naar rust, aan de 
verplichting van een skivakantie probeert te ontkomen. 
Buiten medeweten van zijn ouders verschuilt hij zich in 
de kelder van hun appartementsgebouw, weg van de 
buitenwereld. Als plots ook zijn halfzus Olivia voor de deur 
staat, ontstaat er een soort machtsspel. 
Naarmate de film vordert, groeit ook de intimiteit tussen broer 
en zus als Lorenzo zich om haar bekommert en haar probeert 
te helpen om van haar heroïneverslaving af te komen. 
Met dit sprankelend portret van twee jonge mensen die 
hunkeren naar acceptatie blijft Bernardo Bertolucci, bijna 
tien jaar na ‘The Dreamers’, trouw aan zijn eigen stijl en 
geeft hij hiermee nogmaals het beste van zichzelf.

info

Regie Bernardo Bertolucci
Scenario Umberto Contarello schreef het scenario, naar het boek van Niccolò Ammaniti
Cast Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori, Sonia Bergamasco | See full cast and crew 
Muziek Franco Pieresanti 
Fotografie Fabio Cianchetti
Duur 103 min
2012 Italië

Donderdag 19 december | 17:45 & 20:15 
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Info www.delijn.be - 070 220 200
¤ 0,30/min
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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...
Op de Belgische filmaffiches uit de jaren ’50 en ’60 werd de 
Franse vertaling van de filmtitel in grote letters centraal op 
de affiche aangebracht.  De Vlaamse vertaling kwam iets 
kleiner helemaal onderaan en de originele filmtitel kon men 
heel klein ergens in het midden terugvinden. 
Vaak lagen die vertalingen in de lijn van het verhaal maar 
soms sloegen ze ook nergens op. Vermakelijk zijn ze 
echter wel als we terugkijken naar films als ‘Zeven jaar van 
verlangen’ (The seven year itch), ‘Bekoor me vanavond’ (Don’t 
bother to knock), ‘Hoe warmer, hoe beter’ (Some like it hot)…     
Tot in de jaren ’80 werden filmtitels soms nog vertaald. Zo 
zien we in 1981 nog affiches aan de Oostendse bioscopen als 
‘Un amour infini’ (Endless love) en ‘Mort sur le Nil’ (Death on 
the Nile). 
In 1953 bedacht men voor de vertaling van de Duitse film 
‘Solange du da bist’ nietsvermoedend de grappige titel 
‘Solange, tu es là’…waarbij de toeschouwers zich vergeefs 
afvroegen wanneer Solange nu eindelijk te voorschijn zou 
komen…(JG)

Filmaffiches


