
WANNEER: MAANDAG 3 SEPTEMBER ~ 14:30 
WAAR: BUDASCOOP – 
 KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                      TICKETS: € 7,0                                                                                  

VOLGENDE DATA  OP MAANDAG :  1 OKT / 5 NOV / 3 DEC 2018 / 
     7 JAN / 4 FEB / 11 MAA / 1 APR / 7 MEI / 3 JUN 2019

TELKENS OM 14U30. 

ON CHESIL BEACH
Drama | Dominic Cooke |  UK 2017, 1u50
Engels gesproken - Nederlands en Frans ondertiteld

Het jonge koppel Florence (Saoirse Ronan) en Edward (Billy Howle) is op huwe-
lijksreis aan de kust. Het is 1962 en Florences opvoeding was puriteins waar geen 
plaats was voor spontaniteit en impulsiviteit. Haar huwelijk met Edward belooft meer 
vrijheid. In hun pension in Chesil Beach zijn ze evenwel hopeloos slecht voorbereid 
op hun eerste huwelijksnacht. 
 

THREE FACES
Drama | Jafar Panahi |  IR 2018, 1u40
Farsi gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Behnaz Jafari, een bekende actrice, ontvangt een videofilmpje op haar smartphone, 
waarin een jong meisje smeekt haar familie op het platteland te helpen overtuigen 
zodat ze haar studies verder kan zetten aan het dramaconservatorium in Teheran. 
Op het einde van het filmpje lijkt het meisje zelfmoord te plegen. Behnaz laat de 
opnamestudio in de steek en roept de hulp in van regisseur Jafar Panahi om het 
mysterie op te lossen. Tijdens hun tocht op het platteland hebben ze amusante 
ontmoetingen met de dorpsbewoners. Pure, charmante Iraanse cinema van een 
natuurtalent!!

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE       
Avontuur, komedie, drama | Terry Gilliam | ES/BE/PT 2018, 2u12

Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld 

Ooit was Toby (Adam Driver) een ambitieuze, idealistische student die in een Spaans 
dorpje zijn afstudeerproject “Don Quichote” regisseerde. Vandaag is hij een gevierde, 
maar verwaande filmmaker. Wanneer hij na vele jaren terugkeert naar Spanje, 
ontmoet hij de oude man die ooit de rol van Don Quichote speelde. Maar de man 
waant zich nog steeds Don Quichote en ziet in Toby zijn trouwe volgeling Sancho 
Panza. Het duo begint aan een bizarre tocht en langzaam wordt Toby meegezogen 
in een wereld van illusie waarin hij dromen en realiteit niet meer van elkaar kan 

onderscheiden. Een film waar de liefde voor film van af spat!


