
WANNEER: MAANDAG 1 OKTOBER ~ 14:30 
WAAR: BUDASCOOP
 KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                      TICKETS: € 7,0                                                                                  

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

TELKENS OM 14u30.

BURNING
Drama, mysterie| Chang-dong Lee | KR 2018 2u28
Koreaans gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Gebaseerd op een kortverhaal van Haruki Murakami, weeft Chang-dong Lee 
(Poetry) een ingenieus verhaal aaneen over de boerenzoon Jong-Soo die schrijver 
wilt worden. Hij wordt verliefd op Haemi, met wie hij ooit de schoolbanken deelde. 
Wanneer zij naar het buitenland reist, zorgt hij voor haar kat. Maar éénmaal terug 
laat ze hem vallen voor de rijke Ben, die er een merkwaardige hobby op nahoudt.
Aanvankelijk krijg je moeilijk greep op de fascinerende film maar het wordt een van 
de blijvers van Cannes 2018.

BLACKKKLANSMAN
Biografie | Spike Lee | US 2018, 2u08
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Oh Yes! Eindelijk nog eens een heel goede Spike Lee Joint! Grappig, onverschrok-
ken, hart en hersenen op de juiste plaats.
De zwarte politieman Ron Stallworth bedenkt samen met enkele blanke collega’s 
een list om te infiltreren in de lokale afdeling van de Ku Klux Klan. Ron kan zich 
telefonisch wel in de groep praten, maar om oog in oog te staan met de racistische 
bende neemt zijn collega Flip Zimmerman zijn rol over. Het feit dat hij joods is, 
wordt daar best ook verzwegen.
Oh ja, de hoofdrol wordt vertolkt door de zoon van Denzel Washington!

MY GENERATION
Documentaire | David Batty | UK 2017, 1u25

Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Aanstekelijke, bij wijlen enorm grappige documentaire waarin een onweerstaanbare 
Michael Caine ons rondleidt door de swinging sixties. De snobistische Britse 
klassenmaatschappij kreeg destijds een schop onder zijn kont van de twintigers die 
de saaie hoofdstad transformeerden naar het kleurrijke, creatieve, turbulente en 
trendsettende Londen. Caine praat met tijdgenoten zoals ex-Beatle Paul McCartney, 
fotograaf David Bailey, model Twiggy en zangeres Marianne Faithfull. Michael Caine 
is een fantastische verteller!


