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Regisseur,  jaar 

  Korte inhoud Uw 

keuze 

  

I. DANIEL 

BLAKE 

Regie: Ken Loach 

Genre: sociaal 

drama 

Groot-Brittannië/ 

Frankrijk/België 

2016 

  

  

   De 59-jarige Daniel Blake verdient zijn brood 

als timmerman. Tot hij een hartaanval krijgt 

en voor het eerst van zijn leven een beroep 

moet doen op de staat. 

Hij probeert zich een weg te banen door het 

onpersoonlijke en bureaucratische 

uitkeringssysteem, dat niet meer draait om 

het financieel bijstaan van de zwakkeren in de 

samenleving, maar het hen met allerlei regels 

zo lastig mogelijk maakt om hun geld te 

krijgen. Hij wordt verplicht te solliciteren op 

werk, dat hij van zijn arts niet mag 

aannemen, omdat het zijn dood zou kunnen 

betekenen. Zelfs dan is hij nog beter af dan 

de jonge alleenstaande moeder Katie, die 

eveneens slachtoffer dreigt te worden van de 

harteloze uitkeringsmachinerie.  

  

  

THE INTERN 

Regie:  Nancy 

Meyers 

Genre: Komedie 

(feelgoodfilm) 

met Robert de 

Niro 

Volkskrant: 4 

sterren ("The 

Intern is mooi, 

echt en teder") 

VS 2015 

  The Intern gaat over Ben Whittaker (Robert 

De Niro), een 70-jarige weduwnaar die net 

een paar jaar met pensioen is. Na verloop van 

tijd gaat hij zich vervelen en mist hij zijn 

werk. Dan krijgt hij de kans om als senior 

stagiair aan de slag te gaan bij een online 

fashion winkel, opgericht door Jules 

Ostin(Anna Hathaway). Deze bijzondere 

samenstelling brengt voor beide belangrijke 

lessen met zich mee. 

  

 BABY DRIVER 

Regie: Edgar 

Wright  

Met oa: Ansel 

Elgort , Lily 

James en Kevin 

Spacey  

Genre: Actiefilm 

2017 

   De getalenteerde jonge bestuurder van 

vluchtauto's Baby (Ansel Elgort, bekend uit 

The Fault in Our Stars) ontmoet het meisje 

van zijn dromen (Lily James, uit: 

Cinderella,Downton Abbey) en wil stoppen 

met zijn criminele bestaan. Als hij door zijn 

opdrachtgever (Kevin Spacey) gedwongen 

wordt om mee te werken aan een overval die 

gedoemd is te mislukken, zet hij zijn leven, 

zijn liefde en zijn vrijheid op het spel. 

  



  

Moonlight 

Regie: Barry 

Jenkins 

Genre: Drama 

2016 

 

  In deze film volgen we in meerdere periodes 

het leven van Chiron, die opgroeit in een 

slechte buurt in Miami. Zijn moeder is 
verslaafd en heeft maar weinig aandacht voor 

hem. Chiron worstelt met zijn identiteit, 

mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats 

in de wereld. Een film over  het getto, 

identiteit, kleur, achterstand maar met 

onverwachte warmte. 

  

  

Loving Vincent 

Regie: Dorota 

Kobiela enHugh 

Welchman 

Genre: 

Geschilderdeanim

atiefim (een 

"nieuw genre") 

Verenigd 

Koninkrijk/Polen 

2017 

  

  

  

 LOVING VINCENT is een uniek project over 

het leven en de mysterieuze dood van Vincent 

van Gogh: de eerste compleet geschilderde 

speelfilm ter wereld. Een verhaal  over een 

zoektocht, langs een reeks kleurrijke 

dorpelingen die Vincent gekend hebben en 

allen een idee hebben over zijn eventuele 

zelfmoord. Of was het toch moord? 

De verschillende mensen (allemaal 

geschilderd door Van Gogh) hebben elk hun 

eigen verhaal.  

In Loving Vincent komen Van 

Goghsschilderijen tot leven met hulp van 

66.960 handgeschilderde frames. Het 

resultaat is een feest voor het oog. 

  

  

Hidden 

FiguresRegie: 

TheodoreMelfiGen

re: 

Drama/Biografie 

USA 2017 

  

   Het ongelofelijke en nooit eerder vertelde 

verhaal van drie briljante Afro- Amerikaanse 

vrouwen die voor de NASA werkten. Ze waren 

het brein achter een van de grootste operaties 

in de geschiedenis: de lancering van astronaut 

John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende 

prestatie die het land weer moed gaf, de 

verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op 

zijn kop zette en de wereld in beweging 

bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht 

en ras, en inspireerde generaties om groots te 

dromen. Goed acteerwerk, een mooi verhaal 

en swingende muziek. De boodschap van de 

film is vooral hoop en in jezelf kunnen blijven 

geloven. Het verhaal van deze vrouwen blijft 

inspirerend. 

  



Dunkirk 

Regie: 

Christopher Nolan 

Genre: 

Oorlog/Actie 

VK, 

Frankrijk,USA, 

Nederland 

2017 

  

  Duinkerken, 1940. Ze zijn met 

vierhonderdduizend lotgenoten. Er rest nog 

slechts veertig kilometer zee tussen 

Duinkerken en Engeland, maar die afstand 

blijkt nagenoeg onoverbrugbaar. Duitse 

bommenwerpers brengen de Britse schepen 

die soldaten proberen te evacueren tot zinken 

en de gestrande soldaten zijn slechts 

schietschijven. De marine krijgt echter hulp 

van enkele jachtvliegtuigen en zelfs Britse 

burgers die onderweg zijn met hun eigen 

boten (Operatie Dynamo) in een wanhopige 

poging om de soldaten toch heelhuids thuis te 

brengen. Nolan toont deze historische 

gebeurtenis vanuit drie invalshoeken: land, 

zee en lucht. Dat Nolan een groot spektakel 

kan opzetten wisten we al, maar in Dunkirk 
combineert hij dit met de grootste kracht van 

film: het volledige  hier en nu van de chaos 

van Duinkerken 

  

Victoria & Abdul 

Regie: Stephen 

Frears 

Cast: Judi Dench 

(koningin 

Victoria), AliFazal 

(Abdul Karim), 

Eddie Izzard 

(Bertie), 

2017 

  

   VICTORIA AND ABDUL vertelt het 

waargebeurde verhaal van de buitengewone 

vriendschap tussen Koningin Victoria 

(JudiDench) en Abdul Karim (Ali Fazal), een 

jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim 

vanuit India afreist om mee te werken aan de 

vieringen rond het Gouden Jubileum van de 

koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen 

beide. Abdul kan haar meer leren over de 

talen van India, de cultuur van het land en 

over het geloof dat hij aanhangt. De 

huishouding van Victoria is hierover in rep en 

roer. Zij doen er alles aan om de Indiase man 

eruit te werken. Terwijl Koningin Victoria 

steeds meer moeite heeft met de strenge 

regels die haar positie als vorstin met zich 

meebrengt, wordt de band tussen de twee 

hechter. De mensen en bedienden om hen 

heen proberen allen deze band te verbreken. 

De film weet de juiste sfeer en humor te 

vinden. En de aankleding en cinematografie is 
zoals je van een StephenFrears-film mag 

verwachten werkelijk prachtig. 

  



Retour en 

BourgogneREGI

SSEUR 

CédricKlapisch 

ACTEURSFrançoi

s Civil Ana 

GirardotPio 

Marmaï 

Frankrijk 2017 

  Jean verliet tien jaar geleden zijn familie en 

geboortestreek Bourgondie om de wereld te 

ontdekken. Wanneer hij verneemt dat zijn 

vader op sterven ligt, keert hij terug en wordt 

hij verenigd met zijn zus Juliette en zijn broer 

Jérémie. Net voor het moment van de 

wijnoogst overlijdt hun vader. Dan worden de 

drie gedwongen keuzes te maken en 

beslissingen over de toekomst te 

nemen.Eenjaar lang, op het ritme van de 

veranderende seizoenen, groeien de drie 

jongvolwassenen naar elkaar toe en versterkt 

hun band. Net als de wijnen die ze 

verbouwen, ontwikkelen ze zich en worden ze 

zelf rijper. 

  

About Elly 

Regie: Asghar 

Farhadi | 
Cast: Golshifteh 

Farahani(Sepideh

), ShahabHosseini 

(Ahmad),Taraneh 

Alidoosti 

(Elly),Mani 

Haghighi (Amir), 

e.a.| 

Jaar: 2009 

  Een groepje voormalige studievrienden wil een 

lang weekendje doorbrengen in een huurvilla 

aan de Kaspische zee. Sepideh, die alles heeft 

georganiseerd, heeft ook Elly uitgenodigd, de 

schooljuf van haar kleuterdochter, in de hoop 

dat die zal vallen voor de charmes van hun 

pas gescheiden vriend Ahmad. De stemming 

zit erin… Tot Elly plots vermist wordt... Bij een 

film uit Iran is de verleiding groot om alles 

wat je ziet een politieke lading mee te geven. 

Maar ook in Iran leven kunstenaars die in de 

eerste plaats iets willen zeggen over de 

menselijke psychologie en helemaal niet 

geïnteresseerd zijn in een politieke 

boodschap. 

  

  

 

 


