
 
 
 

 
 

MAANDAG 13 JUNI  2016 om 14.30 uur– Kapucijnenstraat 10 

8500 Kortrijk – TICKET € 6,00 

Where to Invade Next - Doc/ Michael Moore 

– US 2015, 2u – Nederlands en Frans ondertiteld. 

Alles kan beter en zeker de VS kan het één en ander leren van Europa. 
Met dit uitgangspunt trekt Michael Moore naar verschillende landen in 
Europa en Afrika om er als indringer hun ideeën en gebruiken te pikken 
en mee te nemen naar de Verenigde Staten. In Italië maken we kennis 

met hun genereus vakantiesysteem,  Frankrijk met zijn delicieuze schoollunches, Noorwegen met zijn 
vooruitstrevend gevangenissysteem, Tunesië met zijn uitgesproken progressieve houding tegenover vrouwen, …. 
Michael Moore valt van de ene verbazing in de andere. Grappig, extreem op flessen getrokken maar wel heel 
inspirerend om te zien hoe ver sommige landen respectvol omgaan met hun burgers. 

  

L’economie du couple - Joachim Lafosse – FR 

2016, 1.38 uur - Frans gesproken, Nederlands ondertiteld 

Marie en Boris willen na 15 jaar scheiden. Maar hun huis waarin ze met hun 
dochters wonen, werd door Marie gekocht,  maar Boris heeft de woning volledig 
gerenoveerd. 
Omdat Boris het zich financieel niet kan veroorloven om ergens anders te 
wonen, is er geen andere keuze dan te blijven samenwonen. Geen van beiden 
is echter bereid om toegevingen te doen …! 

 

 JULIETA - Drama / Pedro Almodóvar – ES 2016, 1.36 uur - Spaans 

gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 
Het verhaal van Julieta, vanaf 1985 tot het heden. Julieta probeert te overleven 
op de rand van waanzin. Haar leven wordt gekenmerkt door een reeks van 
gebeurtenissen rondom de verdwijning van haar dochter. Als gevolg van het 
lot, schuldgevoel en een ondoordringbaar mysterie verlaat ze degenen die ze 

lief heeft.  
Een nieuwe film van Pedro Almodóvar is altijd iets om naar uit te kijken.  Na de wat tegenvallende komedie Los 
Amantes Pasageros keert hij terug met een genre waarin hij meesterlijk is: drama’s met en over vrouwen in 
uitzonderlijke situaties. 
 

http://www.imdb.com/name/nm1050098?ref_=tt_ov_dr

