
:  MAANDAG 6 MEI ~ 14:30 
:  BUDASCOOP

  KAPUCIJNENSTRAAT 10 – KORTRIJK                                                       
:  € 7                                                                                  

 
: 3 JUNI 2019

TELKENS OM 14u30.

Drama. Sebastián Lelio US / CL 2018, 1u42
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld

De sprankelende Julianne Moore maakt indruk als de gescheiden Gloria 
Bell, een onafhankelijke vrouw van in de vijftig. Overdag is ze druk met haar 
baan en kersverse kleinkind, ’s avonds staat ze graag op de dansvloer in 
vrijgezellenclubs. Alles valt op zijn plaats als ze de gescheiden Arnold ont-
moet. Maar Arnold’s ex en tienerdochters blijven maar constant beslag om 
hem leggen en ook Arnold weet niet goed hoe hij zijn verleden moet loslaten. 
En dan is er nog die steeds rinkelende gsm…

Drama. François Ozon – FR/BE 2019, 2u17
Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

Alexandre leidt een rustig leven met zijn gezin. Tot hij op een dag ontdekt 
dat de priester die hem in zijn jeugd misbruikte, nog steeds met kinderen 
werkt. Samen met twee andere slachtoffers richt hij een actiegroep op om 
het misbruik binnen de Katholieke kerk aan het licht te brengen. Hij is met 
stomheid geslagen als duidelijk wordt hoeveel slachtoffers er zijn en als blijkt 
dat het misbruik tot in de hoogste kringen binnen de kerk is verzwegen. De 
gevolgen van het onthulde schandaal zijn gigantisch en zullen hun levens 
voorgoed veranderen. 

Thriller. Drama. Olivier Masset-Depasse – BE 2018, 1u25
Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

Duelles situeert zich in de jaren ’60, toen bomen nog tot aan de hemel 
groeiden en het geluk zo uit de lucht te plukken was. Twee harstvriendinnen 

(Veerle Baetens en Anne Coesens) wonen in aangrenzende huizen, hun 
bourgeoisgezinnen zijn nauw met elkaar verbonden. Ze vieren alle feesten 

samen en hun zoontjes zijn als broers. Tot het noodlot toeslaat en de harmo-
nie verstoord wordt door wantrouwen en onzekerheid. 


