
 
 

 

A Bigger Splash 
Misdaad / Drama / Mysterie / Luca Guadagnino – IT/ FR 2015, 2u04 
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
 

Rockster Marianne Lane is met haar lief en filmmaker Paul op vakantie in Italië waar ze herstelt van een 
stembandenoperatie. Hun rust wordt verstoord door Harry, Mariannes vroegere platenproducer en partner, 
die zichzelf samen met zijn sexy tienerdochter uitnodigde.  Met hun vieren genieten ze van de Italiaanse zon, 
het landschap en elkaar, maar de gesprekken leggen ook geheimen en verraad bloot. 
Een absolute acteursfilm met Tilda Swinton, Ralf Fiennes, Matthias Schoenaerts en Dakota Johnson is een 
hedendaagse bewerking van La Piscine. 
 
 

Embrace of the serpent
El abrazo de la serpiente 
Avontuur / Drama / Ciro Guerra – CO/ VE 2016, 2u05 
Spaans, Portugees, Duits, Catalaans en Latijn gesproken 
Nederlands en Frans ondertiteld 
 

Karamakate, een Amazone sjamaan en de laatste overlevende van zijn volk, leeft geïsoleerd in de jungle. Hij 
werd een chullachaqui, de lege huls van een man, met enkel eigen emoties en herinneringen. Zijn leven 
verandert wanneer Evan, een Amerikaanse etnobotanist, landt, op zoek naar de yakruna, de mysterieuze 
hallucinerende plant die je leert dromen. Karamakate sluit zich aan bij zijn zoektocht en ze starten een reis 
naar het hart van de jungle. 
 

Land of Mine
Under sandet 
Drama / Martin Zandvliet – DK 2015, 1u40 
Deens en Duits gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
 

Na de tweede wereldoorlog verplichtte Denemarken de gevangengenomen Duitse soldaten om landmijnen 
voor de Deense kust op te ruimen. Een levensgevaarlijke klus die heel veel slachtoffers heeft gemaakt. 
Dit stukje Deense geschiedenis was ook bij de Denen weinig bekend en maakt voorgoed komaf aan de mythes 
en oorlogsheroïek die de Denen koesterden. 
Genomineerd als Beste Buitenlandse film voor de Oscars en winnaar van De Prijs van het Publiek op het 
Filmfestial van Rotterdam. 

 

          
     

                   
WANNEER: MAANDAG 11 APRIL   ~ 14:30  
WAAR: BUDASCOOP – KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                                                     
VOLGENDE DATA:  9 MEI / 13 JUNI 2016                                                                                                        TICKETS: € 6 

http://www.imdb.com/name/nm0345174?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1458734?ref_=tt_ov_dr

