
 
 

 

Cafard 
Animatie / Jan Bultheel – BE 2015, 1u20 
West-Vlaams gesproken, Frans ondertiteld 
 
Cafard speelt zich deels af in Oostende tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en is volledig in sappig 
Oostends gesproken. Wanneer worstelaar Jean 
Mordant in Buenos Aires de wereldtitel 
binnenhaalt, wordt zijn dochter in Oostende 
verkracht door Duitse soldaten.  
Mordant wil zich wreken en wordt samen met zijn 
trainer Victor en neef Guido meegesleurd op de 

wereldreis van het Belgische ACM-korps, de eerste 
pantserdivisie ter wereld. De film heeft een 
opvallende vormgeving en de acteurs speelden een 
intensieve rol in het maakproces. Zo werden hun 
bewegingen en mimiek door middel van 'motion 
capture' en 'facial tracking' overgezet op de 
animatiefiguren. (Knack) 
 
 
 

                 

Youth
Drama /Paolo Sorrentino – IT 2015,  
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
 
Vrienden Fred (Michael Caine) en Mick (Harvey 
Keitel) zijn op vakantie in een elegant hotel aan de 
voet van de Alpen. Fred is een componist en 
dirigent op rust. Mick is nog altijd actief als 
filmregisseur. Met een mix van nieuwsgierigheid en 
liefde observeren ze de gecompliceerde leven van 
hun kinderen, de enthousiaste jonge schrijvers die 
voor Mick werken en de andere gasten in het hotel. 

Terwijl Mick worstelt om zijn scenario af te werken 
van wat hij vermoed zijn laatste belangrijke film zal 
worden heeft Fred helemaal geen plannen om zijn 
carrière te hervatten. Maar iemand wilt hem erg 
graag opnieuw horen dirigeren… 
Het is altijd reikhalzend uitkijken naar de nieuwe 
film van Paolo Sorrentino die ons twee jaar terug 
veraste met La Grande Bellezza !  
 
 
 

 

Dheepan
Drama / Misdaad / Jacques Audiard – FR 2015, 1u49 
Tamil, Frans en Engels gesproken, Nederlands 
ondertiteld 
 
“Dheepan is een uitstekend sociaal drama over een 
voormalige Tamiltijger die een nepgezin vormt met 

een jonge vrouw en een meisje van negen om zijn 
plaats te verdienen in de Franse maatschappij. 
Maar wat er de laatste vijf minuten gebeurt – en 
hoe – blaast je gewoon van je sokken”. (Vrij naar De 
Standaard) 
Bekroond met  de Gouden Palm 2014. 

     

        
  
             

WANNEER: MAANDAG 12 OKT  ~ 14:30  
WAAR: BUDASCOOP – KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                                                    TICKETS: € 5.5 
 
VOLGENDE DATA:    9 NOV / 14 DEC  2015 / 11 JAN / 15 FEB / 14 MAA / 11 APR / 9 MEI / 13 JUNI 2016 
 

http://www.imdb.com/name/nm0002191/?ref_=tt_ov_dr

