
 
 

 

The Lobster 
Romantiek / Komedie / Yorgos Lanthimos – IR/UK/GR 2015,  1u58 
Met: Colin Farrell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Léa Sydoux e.a. 
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
 
In deze heerlijk absurde komedie krijgen singles 45 dagen tijd om een lief te vinden. Als ze daar niet in slagen, 
worden ze omgetoverd in een dier naar keuze. En dus komen al die vrijgezellen samen in een hotel. 
Hoofdpersonage David kiest alvast voor een kreeft. Heel verstandige keuze beaamt de receptioniste. Iedereen 
kiest voor een hond, daarom zijn er ook zoveel. 
 

“ Een absurd verhaal en een geweldige cast zijn slechts twee redenen om uit te kijken naar The Lobster”  
(De Morgen - 21 redenen om naar de Cinema te gaan de komende maanden) 
                

The Diary of a Teenage Girl
Drama/ Romance / Marielle Heller – US 2015, 1u42 
Met: Bel Powley, Alexander Skarsgård, Kristen Wiig  
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
 
Minnie Goetze, de vijftienjarige heldin in deze flowerpowerfilm, is cartooniste in spe, wiens tekeningen dichter 
aanleunen bij Robert Crumb dan bij Walt Disney. Haar hippe moeder heeft vooral oog voor haar jongere vriend 
Monroe, maar heeft niet in de gaten dat Minnie haar maagdelijkheid aan Monroe verliest. Haar geluk met haar 
eerste lief vertrouwt ze toe aan haar dagboek. 
 

“Schitterende cast en eigenlijk een hele schitterende film, die zich afspeelt in flowerpowerperiodetijd, voorzien 
is van een geweldige soundtrack en van zeer geestige animatie. Zet maar ‘must’ naast de titel.” (De Morgen) 
 

D’Ardennen
Misdaad / Thriller / Robin Pront – BE 2015, 1u33 
Met: Kevin Janssens, Veerle Baetens, Jeroen Perceval, Eric Codon e.a. 
Nederlands gesproken, Frans ondertiteld 
 
Een brutale homejacking gaat hopeloos fout. Dave, één van de twee overvallers, moet z'n broer Kenneth 
noodgedwongen achterlaten. Wanneer Kenneth vier jaar later vrijkomt, heeft Dave z’n leven opnieuw op de 
rails gekregen. Dave probeert z'n broer te helpen maar kijkt met lede ogen toe hoe Kenneth als een ongeleid 
projectiel z'n ex-vriendin Sylvie terug voor zich probeert te winnen. 
Een indrukwekkende cast in een bikkelharde misdaadfilm die doet denken aan het werk van de gebroeders 
Coen of Tarantino. (Vrij naar De Morgen) 
 

         
             

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

http://www.imdb.com/name/nm0487166/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2525790/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0002907/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm1325419/?ref_=tt_ov_st

