
:  MAANDAG 7 JANUARI ~ 14:30 
:  BUDASCOOP

  KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                       
:  € 7,0                                                                                  

 
: 4 FEB / 11 MAA / 1 APR / 7 MEI / 3 JUN 2019

TELKENS OM 14u30.

Drama. Paul Dano – US 2018, 1u44
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Jerry verhuisde met zijn vrouw Jeanette en tienerzoon Joe naar Montana om 
er als golfleraar aan de slag te gaan. Nadat hij ontslaan wordt, aanvaardt hij 
het aanbod om voor één dollar per dag te helpen om de enorme bosbranden 
in het noorden te bedwingen. Jeanette vraagt zich luidop af: “Wat voor een 
man laat zijn vrouw en kind achter op zo’n eenzame plek?” Ze blijft in elk 
geval niet bij de pakken zitten en vindt een job als de deeltijdse zweminstruc-
trice van een oudere man. En het blijft niet bij een job, tot verbazing van haar 
zoon door wiens ogen dit verhaal verteld wordt.

 
Drama. Alfonso Cuarón – MX 2018, 2u15
Spaans gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Cuaróns persoonlijkste film is een meeslepend, technisch meesterlijk werk 
dat ondanks zijn setting in de jaren 1970 direct terug te voeren is naar het 
huidige Mexico. 
De film in één lange ode aan het inwonende dienstmeisje Cleo dat in het dok-
tersgezin met vier kinderen - en veel te veel hondendrollen - de huishouding 
rechthoudt nadat de echtgenoot zijn biezen heeft gepakt. Bloedmooi!! 
Gouden Leeuw op het festival van Venetië.

Drama.  Hirokazu Kore-eda – JP 2018, 2u01
Japans gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

Het gezin dat in Shoplifters centraal staat leeft in erbarmelijke omstandighe-
den, al hebben beide ouders een voltijdse baan en ontvangt de grootmoeder 

een pensioen. Toch moet er gestolen worden om rond te komen, wat ook 
de jonge kinderen wordt aangeleerd. Kore-eda filmt het met een lichte toets, 

maar daarachter schuilt een treffende melancholie die weinigen onberoerd 
zal laten.

Winnaar Gouden Palm Filmfestival van Cannes


