
programma ochtend

10.00 - 11.43
La stranezza
	103 MINUTEN 
REGIE: ROBERTO ANDÓ 
ITALIË

Gedramatiseerde biopic over Luigi Pirandello rond 
een reis naar Sicilië en zijn ontmoeting met de 
amateuracteurs van een komisch theatergezel-
schap. Deze ervaring wekt zijn verbeelding tot  
leven en leidt tot het schrijven van zijn grensverleg-
gende toneelstuk Zes personages op zoek naar een 
auteur.

11.43 - 12.05 pauze 

12.05 - 13.32
Dalva
	87 MINUTEN 
REGIE: EMMANUELLE NICOT 
BELGIË, FRANKRIJK

Dit speelfilmdebuut van Belgisch filmmaker en 
schrijver Emmanuelle Nicot is een omgekeerd  
coming-of-age verhaal: de 12-jarige Dalva wordt 
abrupt weggehaald bij haar incestueuze vader en 
begint aan een cruciale reis om haar jeugd terug  
te winnen.

programma middag

14.45 - 16.42
The Whale
	117 MINUTEN 
REGIE: DARREN ARONOFSKY 
VERENIGDE STATEN

Brendan Fraser speelt in Darren Aronofsky’s nieuw-
ste film op weergaloze wijze een man met ernstige 
obesitas en eenzaam verdriet in een afgelegen huis 
in Idaho. Zijn leven verandert als enkele schijnbaar 
willekeurige bezoekers samensmelten tot een  
leger van mededogen.

16.42 - 17.05 pauze

17.05 - 18.31
Eo
	86 MINUTEN 
REGIE: JERZY SKOLIMOWSKI 
POLEN, ITALIË

Een eenvoudige ezel zwerft door de bossen,  
dorpen en steden van Europa waar hij goede en 
slechte mensen ontmoet. Een esthetisch onvoor-
spelbare lofzang op cinema als podium van vrijheid 
en verlangen, vol grappen en tragiek. Drie iaatjes 
voor Eo!

programma avond

19.30 - 21.33
Saint Omer
	123 MINUTEN 
REGIE: ALICE DIOP 
FRANKRIJK

Laurence Coly bekent haar baby te hebben ver-
dronken, maar ontkent schuld in de rechtszaal. 
Verbijsterd door deze contradictie woont roman-
schrijver Rama de rechtszaak van Laurence bij, 
maar wat ze daar meemaakt brengt haar eigen  
leven aan het wankelen.

21.33 - 21.55 pauze

21.55 - 23.38
A Light Never Goes Out
	103 MINUTEN 
REGIE: ANASTASIA TSANG 
HONG KONG

Liefdesverhaal over een weduwe die vastbesloten 
is het kunstwerk van haar man te voltooien en een 
schitterende ode aan Hongkongs kenmerkende  
neonreclames. A Light Never Goes Out koppelt  
het legendarische aanzicht van de stadstaat aan 
ver halen van Hongkongers. 
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