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Di 11/3 - Nymphomaniac II

Do 13/3 - Child’s Pose

Do 20/3 - Camille Claudel 1915

Do 27/3 - Gloria

Di 1/4 - Suzanne

Do 3/4 - Avant l’hiver

Do 24/4 - The Lunchbox
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1 5-09-13 No 5 34 36 9 0 2 86

2 19-09-13 Kon Tiki 34 74 28 3 1 0 140

3 24-09-13 The Act of Killing 1 1 6 3 1 3 15

4 26-09-13 Blancanieves 15 35 36 3 0 1 90

5 3-10-13 Le Passé 21 100 59 8 1 3 192

6 10-10-13 Fill the Void 6 48 70 9 3 1 137

7 17-10-13 Bellas Mariposas 4 18 58 78 58 5 221

8 22-10-13 More than Honey 16 18 13 3 0 0 50

9 24-10-13 Infancia Clandestina 14 86 44 10 1 2 157

10 7-11-13 Paradies: Hoffnung 1 6 53 39 20 3 122

11 12-11-13 Night Train to Lisbon 63 113 21 2 0 3 202

12 14-11-13 Philomena 37 118 27 1 0 0 183

13 21-11-13 La vie d'Adèle 23 98 79 17 4 7 228

14 28-11-13 In Bloom 4 40 103 43 6 9 205

15 3-12-13 The Gatekeepers 15 10 15 3 2 1 46

16 5-12-13 Jeune et Jolie 3 61 35 9 3 1 112

17 12-12-13 Grand Central 3 31 85 20 4 2 145

18 19-12-13 Io e te 4 66 65 21 3 5 164

19 9-01-14 The Immigrant 57 209 127 18 3 9 423

20 16-01-14 Like Father, like Son 59 187 62 4 1 4 317

21 21-01-14 Oh Boy 2 18 35 12 0 0 67

22 23-01-14 l' Inconnu du Lac 6 18 47 36 41 13 161

23 30-01-14 Omar 13 81 81 9 3 1 188

24 6-02-14 Inside Llewyn Davis 6 42 88 43 9 2 190

25 13-02-14 Eat, Sleep Die 1 21 61 39 18 5 145

26 18-02-14 Houses with small 
windows, Up Upside 
Down

27 61 52 1 0 4 145

440 1.594 1.386 443 182 86 4.131

11% 39% 34% 11% 4% 2%  



Dit is nummer vier van ons tijdschrift en hierin brengen we het programma voor de maanden maart en 
april. De zeven films behoren opnieuw tot de betere films die de voorbije maanden een release kregen. 
Nieuw is ook dat we vanaf maart vóór elke vertoning ook de trailers van de komende films brengen.

Met een selecte filmkeuze uit de meest recente films doen we een inspanning om mee te sleutelen aan het 
culturele aanbod in onze stad. Film is daarnaast ook een uniek middel in de sociale ontvoogdingsstrijd. 
Of het nu gaat over de genderproblematiek, seksuele geaardheid, arbeidersstrijd, armoede of politieke 
ontvoogding, we blijven deze thema’s op de agenda zetten. Zo brachten we op 18 februari de Oostendse 
cineaste Lisa Tahon met haar prent over Palestina in samenwerking met een aantal lokale verenigingen 
die rond deze thematiek werken. We hopen dat je die avond niet hebt gemist.

8 maart is de Internationale dag van de vrouw. Voor onze filmkeuze in maart focussen we in het 
bijzonder op 4 sterke films met uitzonderlijke vrouwelijke hoofdrollen, in Child’s Pose, Camille Claudel, 
Gloria en Suzanne.

Uiteraard blijven we ook openstaan voor nieuwe initiatieven. Zo programmeren wij eind mei of begin 
juni, als kort voorprogramma in samenwerking met de kunstenaar Nico Dockx en MuZEE, de première 
van de film “Let’s Talk Peace”. Nieuw en verrassend? We gaan de uitdaging aan.. 

In het verleden hebben wij ook steeds aandacht besteed aan de 
diverse vormen van de animatiefilm. Met de Oostendse cineast Raoul 
Servais, Gouden Palmwinnaar van het genre en erebestuurslid van 
Filmclub62, kon dit moeilijk anders. Voor de samenstelling van een 
avondvullend animatieprogramma hebben we contact gelegd met 
de Brusselse organisatie Folioscope. Zij richt elk jaar rond deze tijd in 
het cultuurcentrum Flagey het Anima-festival in, niet zomaar een 
festivalletje, want de winnaar wordt genomineerd voor de Oscar Beste 
animatiefilm in Hollywood. Het goede nieuws is nu dat een selectie van 
het Anima-programma, behalve in Antwerpen, Gent en Leuven ook in je 
eigenste filmclub zal te zien zijn en wel van 13 tot 22 februari 2015. 

In ons tijdschrift brengen we ook een overzicht van de voorbije polls. Op 26 films tot nu telden we ruim 
4.000 bezoekers! 

Als bestuur zijn we ook benieuwd naar opmerkingen en suggesties van onze leden. Je kan die 
overmaken per mail of ons aanspreken bij de ingang van de film … 

Tot binnenkort. 
Het bestuur

Edito



      NymphomaNiac - part 2

In ‘Nymphomaniac Vol. 2’ blijven er nog drie hoofdstukken 
over, voorafgegaan door een spiritualistische proloog waarin 
Joe terugblikt op haar eerste orgasme, dat ze op haar twaalfde 
beleefde tijdens een schoolreis. Joe trouwt en krijgt een kind. 
Ze is ervan overtuigd dat ze de ware liefde heeft gevonden, 
maar daardoor kan ze niet langer klaarkomen en ze gaat 
buitenshuis op zoek naar steeds extremere kicks. Zo raakt 
ze helemaal in de ban van een sadistische beul en de scènes 
krijgen een religieuze connotatie. 

De concepten van religie en seks zijn interessant. Dat is 
het concept van Von Triers scenario evenzeer, maar zijn de 
gedurfde, pseudofilosofische ideetjes die de cineast lanceert, 
wel serieus te nemen? Soms zijn de bedenkingen gezocht 
controversieel.

Andere statements zijn dan weer zo evident dat je vermoedt 
dat Von Trier doelbewust koketteert met clichés. 

Met elke scène, elke pijnlijke herinnering, elke seksuele verovering en/of vernedering wordt 
‘Nymphomaniac Vol. 2’ somberder en vermoeiender. Toegegeven: dat is ook de bedoeling, omdat de 
levensloop van Joe almaar moeilijker en masochistischer wordt. Op een bepaald moment laat ze haar 
gezin in de steek, omdat seks voor haar belangrijker is dan emotionele warmte. Haar echtgenoot wordt 
trouwens door twee acteurs vertolkt: Shia LaBeouf in de jonge en Michael Pas in de oudere versie. Deze 
laatste is maar heel even te zien en zijn dialogen werden uit de film geknipt.

Von Trier wil zichzelf ophemelen, met expliciete referenties naar ‘Antichrist’ en ‘Melancholia’, eveneens 
met Charlotte Gainsbourg in de hoofdrol.

Even spraakmakend en verontrustend als ‘Vol. 1’.

info

Regie  Lars von Trier 
Scenario  Lars von Trier 
Fotografie  Manuel Alberto Claro
Geluid  Christian Eidnes
Cast  Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Uma Thurman, Shia LaBeouf, Willem Dafoe, 
  Jamie Bell, Christian Slater, Mia Goth
Duur  125 min
2013  Denemarken, Fr, B, D.

Dinsdag 11 maart  | enkel om 20h15
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      chiLD’S poSE            
“Gouden Beer” en” Fipresciprijs”  
Berlijn 2013 alsook de ” Bayard d’Or “ Namen  2013(FIFF)

Een kind wordt doodgereden. In “Child’s Pose”volgt de 
nerveuze camera niet de vader van het slachtoffer die op 
wraak uit is, maar de moeder van de dader. Cornelia is 
niet minder vastberaden om haar missie te doen slagen: 
zoonlief de veroordeling besparen die zijn grootse carrière 
zou kunnen bederven. Alles wat binnen haar mogelijkheden 
ligt, gebruikt ze: valse verklaringen, smeergeld aanbieden 
en de familie van het slachtoffer valselijk beschuldigen. Een 
verstikkende ,overdreven vorm van moederliefde? Je moet 
helaas vaststellen dat corruptie in Roemenië tot de orde 
van de dag behoort. Gaandeweg komt aan het licht dat de 
moeder- zoonrelatie allang verziekt is en dat Cornelia in een 
bizarre blijk van moederliefde iets probeert goed te maken. 
Die neerbuigende moeder met haar fonkelende juwelen en 
pelskragen voelt zich ook eenzaam en wanhopig. Waarom ze 
voor hem alles doet terwijl hij een ondankbare vlegel is die 
haar verstoot, wordt duidelijk in de zinderende climax!!

Luminita Gheorghiu sleurt je mee in de wereld van een jaloerse, possessieve, controlerende en naar 
liefde snakkende vrouw. Het ijzersterke scenario voorziet in een gestadige spanningsopbouw en het 
naturel waarmee de Roemeense acteurs de dialogen debiteren is imposant!

Een dwingend en aangrijpend drama!

info

Regie Calin Peter Netzer
Scenario          Razvan Radulescu &Calin Peter Netzer
Originele titel        Pozitia copilului
Fotografie        Andrei Butica
Cast                  Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Natasa Raab
Duur                 112 min.
2012                 Roemenië

Donderdag 13 maart | 17h45 & 20h15
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      camiLLE cLaUDEL 1915
Nominatie Gouden Beer Berlijn 2013

Na haar breuk met haar minnaar Auguste Rodin begint 
beeldhouwster Camille Claudel te lijden aan paranoia en 
andere waanideeën. Ze vernietigt haar eigen creaties 
en beschuldigt Rodin ervan haar te willen vermoorden. 
Op verzoek van haar diepgelovige broer, de dichter Paul 
Claudel (Jean-Luc Vincent), volgt haar collocatie in een 
psychiatrische inrichting, een voormalig klooster in 
Montdevergues bij Avignon.

Aan de hand van Camille Claudels medische gegevens en 
haar briefwisseling met Paul distilleerde regisseur Bruno 
Dumont (‘La vie de Jésus’ en ‘L’humanité’) drie dagen uit 
haar routineuze, verstikkende en claustrofobische verblijf 
tussen ernstig psychiatrisch gestoorde patiënten en hun 
verzorgers. Hij koos ervoor echte patiënten te casten om 
het contrast met haar te verscherpen. Camille bereidt 
haar eigen maaltijden uit schrik voor vergiftiging, probeert 

deel te nemen aan het sociale leven in de instelling en de dokters ervan te overtuigen dat ze er niet 
thuishoort. Tevergeefs. Door de hardnekkige tegenstand van haar moeder en broer verblijft ze er 30 
jaar tot aan haar dood in 1943.
Vaak inzoomend op haar gezicht en haar nutteloos geworden handen, toont Dumont ons een 
deprimerende belevingswereld in lange shots en expliciet confronterende toon. Anders dan in de 
biopic met Depardieu en Adjani uit 1988 wordt het kunstenaarsleven hier ontdaan van alle romantiek. 
Dank zij de meesterlijke vertolking van Juliette Binoche is Camille een vrouw uit wie alle leven 
weggezogen is en bij wie emotionele periodes en complete apathie elkaar afwisselen.

Aangrijpende psychologische arthousefilm in de traditie van Robert Bresson

6

Donderdag 20 maart  | 17:45 & 20:15

info

Regie Bruno Dumont
Scenario Bruno Dumont
Fotografie Guillaume Deffontaines
Cast Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy
Duur 95 min
2013 Frankrijk



      GLoria
“Zilveren Beer” Berlinale 2013  
voor beste actrice.

De vierde film van regisseur Sebastian Lelio is een intieme 
vertelling van de alledaagse problematiek van een oudere, 
gescheiden vrouw die alleen woont,nog werkt en op zoek 
gaat naar liefde en geborgenheid. Gloria ontmoet de iets 
oudere Rodolfo, onlangs gescheiden en net als zij ouder van 
twee kinderen. Toch wringt er iets. Zal dit wel werken?

De opzet van “Gloria” klinkt als voer voor een somber 
drama, maar dat is het geenszins. Ondanks de problemen 
blijft dit een optimistische film. De geestelijke ontwikkeling 
van Gloria staat centraal, maar dan met een ouder 
hoofdpersonage. Hoofdrolspeelster Pauline Garcia is een 
compleet karakter, gelaagd en met een sprankelende 
persoonlijkheid, ondernemend, nooit zielig en altijd 
vermakelijk. “Gloria” blijft lekker luchtig. De muziek 
bevestigt hierbij Gloria’s rol en maakt haar moeilijke 
momenten draaglijk.

Interessant is ook dat regisseur Lelio ervoor kiest om Gloria geen seconde uit beeld te laten. In elk 
shot is ze aanwezig. De camera blijft steeds op haar gefocust en hierdoor moet ze dus ook blijven 
acteren. Dit vraagt veel van haar. Ze verslapt echter geen moment en houdt het publiek in haar 
greep vanaf het moment dat ze op de dansvloer te zien is, oogcontact makend met haar mannelijke 
leeftijdsgenoten. De Chileense film is niet langer een onbekende. Sebastian Lelio’s “Gloria” is daar 
een uitstekend voorbeeld van.

Een oprechte film over afrekenen met het verleden en kiezen voor je eigen geluk.

info

Regie Sebastian Lelio
Scenario Sebastian Lelio, Gonzalo Maza
Fotografie Benjamin Echazaretta
Cast Pauline Garcia, Sergio Hernandez
Duur 105 min
2013 Chili, Spanje

Donderdag 27 maart | 17:45 & 20:15
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      SUzaNNE 

Suzanne is de tweede film van de Frans- Ivoriaanse cineaste 
Katell Quillévéré die enkele jaren geleden de prestigieuze 
Jean Vigoprijs won voor haar debuut “Un poison violent”, 
een intiem portret van een adolescente die worstelt met 
haar familie en geloof.

Het idee voor de film kreeg Quillévéré na het lezen van 
de biografie over Jeanne ‘Janou’ Schneider, de vriendin 
van de beruchte gangster Jacques Mesrine. De film volgt 
vijfentwintig jaar uit het leven van Suzanne. We ontmoeten 
haar voor het eerst als ze samen met haar zus Maria en 
haar vader Nicolas, een truckchauffeur, het graf van haar 
moeder bezoekt. Nicolas heeft het niet altijd gemakkelijk om 
goed voor zijn dochters te zorgen, maar gelukkig hebben 
Marie en Suzanne veel aan elkaar.

De problemen beginnen wanneer Marie besluit naar 
Marseille te verhuizen. Suzanne heeft moeite om er in haar 

eentje te aarden. Ze is een koppige dromer die op jonge leeftijd zwanger wordt van een onbekende 
vader, gewoon omdat ze daar zin in heeft. Later laat ze hebben en houden achter omdat ze verliefd is 
geworden op een jonge crimineel uit Marseille.

Quillévéré tracht niet Suzannes gedrag te verklaren, ze laat zelfs in het midden hoeveel tijd er tussen 
de verschillende hoofdstukken verstrijkt. De vertolkingen sluiten perfect aan bij deze ingehouden 
aanpak.

Een film over een hechte zusterband

info

Regie Katell Quillévéré
Scenario Katell Quillévéré
Fotografie Tom Harari
Muziek Verity Susman
Cast Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel
Duur 94 min
2013 Frankrijk

Dinsdag 1 april  | enkel om 20:15 
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      aVaNt L’hiVEr   

Neurochirurg Paul (Daniel Auteuil) heeft het ogenschijnlijk 
allemaal voor elkaar: een droomhuwelijk met de intelligente 
en loyale Lucie (Kristin Scott Thomas), een riante woning 
met prachtige tuin en een goede praktijk in het ziekenhuis. 
Op een dag wordt bij hem thuis een bos rozen afgeleverd, 
een tafereel dat zich dagelijks zal herhalen. De afzender 
is anoniem, maar Paul vermoedt dat de bloemen van een 
vrouw (Bekhti) komen die al een tijdje zijn pad kruist. Hij 
ontdekt dat zij de patiënt is van zijn vriend, een psycholoog. 
Paul besluit haar regelmatig te ontmoeten. Hij zou haar 
vader kunnen zijn. Om de seks is het hem niet te doen. 
Waarom dan wel?

De maskers vallen af: is iedereen wel echt wie hij of zij 
beweert te zijn? Is het leven van Paul en Lucie echt dat waar 
ze altijd van gedroomd hebben? Wie liegt en wie spreekt de 
waarheid? Rest hun nog tijd, vlak voor het aanbreken van 

de winter van hun leven, om geheimen en onuitgesproken, lang verdrongen verlangens te durven 
onthullen? 

Regisseur- scenarist Philippe Claudel lijkt met zijn nieuwste prent ‘Avant l’hiver’ (na ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’ en ‘Tous les Soleils’) te refereren naar de filmwereld van Claude Chabrol. Maar Claudel 
maakt er ook nog een thriller en een melodrama van. Hij brengt stijlvol, op een met opera gevoede 
soundtrack en dankzij sterke vertolkingen, het ene geheimzinnige voorval na het andere tot hij in het 
laatste deel de ware aard van het mysterie prijsgeeft. 

‘Avant l’Hiver‘ wordt gedragen door een charismatische cast en kent een aantal roerende scènes. Het 
sterke einde en vooral de bijbehorende soundtrack, zullen velen kippenvel bezorgen.

Laatste film van Kristin Scott Thomas

info

Regie Philippe Claudel
Scenario Philippe Claudel
Fotografie Denis Lenoir
Muziek André Dziezuk
Cast Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Richard Berry, Leïla Bekhti
Duur 103 min
2013 Frankrijk, Luxemburg

Donderdag 3 april | 17:45 & 20:15
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      thE LUNchBoX 
Canvas Audience Award Film  
Fest Gent 2013

De dabbawala, lunchdooskoeriers in Mumbai, staan bekend 
om hun bijna perfecte organisatie. Slechts één op zes 
miljoen lunches komt niet op de juiste bestemming aan. Om 
wat meer pit in haar huwelijk te krijgen, bereidt huisvrouw 
Ila (Nimrat Kaur) een fenomenale maaltijd voor haar man. 
Per ongeluk komt de liefdevol bereide maaltijd terecht bij 
Saajan Fernandes (Irrfan Khan, ‘Slumdog Millionaire’, ‘The 
Life of Pi’), een weduwnaar die op kantoor eenzaam zijn 
laatste werkdagen voor zijn pensioen slijt. Ila beseft de 
vergissing en stopt de volgende dag een briefje bij het eten. 
Dit is het begin van een heuse lunchboxcorrespondentie. 
Zonder elkaar ooit gezien te hebben, worden beiden 
belangrijk voor elkaar.
Hoewel opgebouwd als een dramafilm, mist deze Indiase 
film geenszins humor. Integendeel, vaak is de humor subtiel 
aanwezig, in Sajaans mimiek, maar ook offscreen. Regisseur 
Batra becommentarieert de drukte van een stad als Mumbai 
en toont op hartverwarmende manier hoe een intieme, met 

de hand geschreven brief vandaag de dag nog steeds de eenzaamheid weet te doorbreken in een 
maatschappij overspoeld door gsm, e-mail en “sociale” media.
De scènes van de stad zijn als een liefdesbrief aan de metropool waarin de kilte en vereenzaming 
pijnlijk aanwezig zijn. De shots van de dabbawala zijn opgebouwd als een documentaire, een 
overblijfsel van Batra’s eerste idee om een documentaire over hen te draaien. Zijn film bevat dan ook 
geen enkel kitscherig Bollywoodelement.

Subtiel geacteerde en universele feelgoodmovie

info

Regie Ritesh Batra
Scenario Ritesh Batra
Fotografie Michael Simmonds
Muziek Max Richter
Cast Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui
Duur 104 min
2013 India

Donderdag 24 april | 17h45 & 20h15 



11

En tot slot nog even nostalgie… CINE CAPITOLE
Nu de verbouwingswerken 
in de voormalige cinema 
Capitole nog altijd aan de 
gang zijn, zien we hier een 
foto van de roemrijke cinema 
toen ze getransformeerd was 
tot lunapark en alweer de 
deuren had gesloten.

Hoewel het concept van de 
cinemazaal in handen lag 
van Oostends bouwkundig 
tekenaar Jef Hauteceur, was 
het architect Maurice Denève 
die de plannen uiteindelijk 
uittekende.  

Boven de inkom kunnen we nog altijd het immense bas-reliëf aanschouwen in gegoten cement dat 
gemaakt werd door de Brugse kunstenaars Poppe en Van Severen. 
In de inventaris van het bouwkundig erfgoed beschrijft men het kunstwerk als een voorstelling van 
een wagenmenner, mogelijk refererend naar “Ben Hur”. 
Hij lijkt inderdaad uit een scène van deze klassieker te komen, maar ontwerper Jef Hauteceur liet 
zich in een interview in 2005 ontvallen dat hij zich had laten inspireren door de “Ruiters van de 
Apocalyps”. 

Overigens kwam de bekende “Ben Hur”- film met hoofdrolspeler Charlton Heston pas uit in 1960 en 
opende de Capitole zijn deuren reeds in 1957, voorzien van het befaamde kunstwerk. 
De vorige “Ben Hur”- film, met steracteur Ramón Novarro in de hoofdrol, dateert dan alweer van 
1925, zodat het weinig waarschijnlijk is dat dit kunstwerk geïnspireerd zou zijn op deze film uit de 
jaren ’20. 

Vreemd is wel dat in het bas-reliëf een man en vrouw te zien zijn op een kar met twee paarden. In de 
“Ruiters van de Apocalyps” is er sprake van vier ruiters, evenwel zonder kar. 
Misschien wou de ontwerper wel de Apocalyps uitbeelden en werd hij onbewust beïnvloed door de 
scène uit de “Ben Hur”- film uit de jaren ’20, waar in de affiche duidelijk een man en vrouw op een 
kar staan afgebeeld.  Het blijft een mysterieus gegeven, ook voor Ramón Novarro wiens leven in 1968 
op een apocalyps uitdraaide toen hij vermoord werd teruggevonden in zijn villa in Los Angeles…(JG)

Cine Capitole
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WErkEN vAN SErvAIS EN BOEL IN hET BZIO
In een expo in het 
Belgisch Zee Instituut voor 
Orthopedie op de Zeedijk 
268 te Mariakerke worden 
momenteel schilderijen 
en grafische werken 
tentoongesteld van de 
Oostendse kunstenaars 
Maurice Boel en Raoul 
Servais.

Servais (°1928) was na zijn 
studies aan de Academie 
voor Schone Kunsten van Gent gepassioneerd geraakt door de animatiefilm. In 1949, na het verlaten 
van de academie, gaat hij in de Langestraat 22 te Oostende wonen, in hetzelfde gebouw als de 
kunstschilder Maurice Boel (1913 – 1998). Ze worden vrienden voor het leven. Boel, een groot 
filmkenner, startte de filmclub in Oostende opnieuw op. Gedreven door een gezamenlijke passie voor 
de film en schoonheid, betrekt hij Raoul Servais eveneens in dit project. Boel introduceert Servais ook 
in het revolutionaire milieu van de anarchistische boekhandelaar Mathieu Corman (1901-1975). Via 
Boels zuster leert hij Henri Storck kennen, en tijdens een hulde aan deze laatste ontmoet hij even de 
surrealistische schilder Félix Labisse.

De dubbeltentoonstelling in het BZIO loopt tot 8 mei is dus zeker een bezoek meer dan waard. 

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

Servais – Three for Tea (1953)Servais – Daken van Oostende (1953)


