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JANUARI
Sombra 
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11Oxville Horror Night

vrijdag
15:00

4 Doxville

horror      152 min. Nederlands ondertiteld

vrijdag
21:00

documentaire    72 min. Nederlands ondertiteldSusie (Dakota Johnson) is een 
jonge danseres vol ambities. 
Vanuit het Amerikaanse platte-
land reist ze af naar Berlijn, om te 
dansen aan de prestigieuze 
Markos dansacademie. Daar valt 
de artistiek directeur Madam 
Blanc (Tilda Swinton) als een blok 
voor de danskunsten van Susie. 
Terwijl er zich mysterieuze 
verdwijningen voordoen onder de 
studenten, komt Susie meer en 
meer in de greep van Blanc. Met 
behulp van haar nieuwe vriendin 
Sara (Mia Goth) probeert ze de 
duistere geheimen van de school 
te ontrafelen, voordat het te laat 
is…

SUSPIRIA

Cultureel antropologe Angela Roe 
brengt ons met Sombra di Koló in de 
wereld van dertig eilandbewoners 
van het Caribische eiland Curaçao, en 
laat zien welke invloed ras en huids-
kleur hebben op hun dagelijks leven.

Regisseur: Luca Guadagnino
Cast: Dakota Johnson, Tilda 
Swinton, Mia Goth, Renée Soutendijk
Jaar: 2018
Land: Italië

Regisseur: Angela A. Roe, 
Selwyn de Wind
Jaar: 2014
Land: Curaçao

Rafaël 11 vrijdag
19:00

Gebaseerd op ware gebeurtenissen vertelt Rafaël het 
aangrijpende verhaal van de Nederlandse Kimmy en 
Tunesische Nazir. Wanneer Nazir aan het begin van de 
Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland 
bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit 
hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. 
Tijdens deze helse reis krijgt hij alleen hulp van zijn 
hoogzwangere vrouw. Het verhaal dat in 2011 zelfs 
het wereldnieuws haalde, verscheen eerder in boek-
vorm in de gelijknamige roman van schrijfster Christi-
ne Otten.

drama     105 min.   Nederlands ondertiteld

Regisseur: Ben Sombogaart
Cast: Melody Klaver, Nabil Mallat, 
Medina Schuurman, Mehdi Meskar
Jaar: 2014
Land: Nederland

Spokenjagers 12
zaterdag
11:00

Oxville Junior

familie film     100 min.  Nederlands gesproken

In deze spookachtig spannende 
film maken we kennis met de 
elfjarige Tom. Hij is nogal bang 
aangelegd. Dat wordt er niet 
beter op als hij thuis in de kelder 
een spook ontdekt. Gelukkig is 
Hugo een ASG, een Alledaagse 
Spookgedaante. Hij doet geen 
vlieg kwaad, maar heeft wel 
dringend Toms hulp nodig. Hugo 
kan namelijk niet terug naar het 
spookhuis waar hij woont. Daar is 
een gevaarlijke Oude IJsgeest 

komen wonen, die midden in de 
zomer de hele stad bevriest. Tom 
en Hugo roepen de hulp in van 
de professionele spokenjager Hetty, 
die net ontslagen is bij het Spokenja-
gersinstituut. Hetty heeft het niet zo 
op kinderen en spoken, maar Tom en 
Hugo weten haar over te halen om 
samen op jacht te gaan. Zal het deze 
stoere spokenjagers lukken de stad te 
redden?

Regisseur: Tobi Baumann
Stemmen: Tygo Gernandt, Rutger le 
Poole, Desi van Doeveren, Jelle 
Amersfoort 
Jaar: 2015
Land: Duitsland, Oostenrijk, Ierland

Borg /
McEnroe

13
zondag
20:00

drama    108 min. Nederlands ondertiteld

Het is 1980 wanneer het tennisduel van het 
jaar in zicht is. De Zweed Björn Borg, 
nummer één op de wereldranglijst van het 
herentennis, gaat het duel aan met het 
nieuwe Amerikaanse talent John McEnroe. 
De ingetogen en vriendelijke Borg wordt 
door de tenniswereld op handen gedragen. 
De excentrieke McEnroe staat ondanks zijn 
sportprestaties vooral bekend om zijn 
temperament op de tennisbaan. Beide 
mannen trainen ijverig ter voorbereiding op 
de finale, voor geen van beiden is verliezen 
een optie.

Bob de
Bouwer

19
zaterdag

13:00

Oxville Junior

animatie       60 min. Nederlands gesproken

Scoop, Muck en Liftie zijn er helemaal klaar 
voor om Bob te helpen met zijn grootste 
klus ooit: een dam bouwen en een oude 
steengroeve veranderen in een waterreser-
voir. Bob vraagt een andere bouwer, Conrad, 
om met zijn Mega Machines te helpen met 
het leegmaken van de steengroeve. Conrad 
is stiekem jaloers dat Bob het contract voor 
de bouw van de dam heeft gekregen en 
besluit de dam te saboteren...

Regisseur: Stuart Evans, Scott 
Pleydell-Pearce, Colleen Morton
Selwyn de Wind
Stemmen: Jelle Amersfoort, Barnier 
Geerling, Frans Limburg
Jaar: 2017
Land: Verenigd Koninkrijk

Mega Machines

Dogman 20
zondag
20:00

drama          102 min. Nederlands ondertiteld

Marcello bezit een hondentrimsalon in een 
vervallen buitenwijk aan de Italiaanse kust. 
Hij is een bescheiden man, houdt van zijn 
werk en wordt zeer gewaardeerd door zijn 
buurtgenoten. De rust in de wijk wordt 
verstoord als Simone, een ex-bokser 
verslaafd aan cocaïne, vrijkomt en de buurt 
terroriseert. De onzekere Marcello laat zich 
door Simone meeslepen in een spiraal van 
geweld. Wanneer Marcello zich voor de 
zoveelste keer verraden ziet door Simone, is 
de maat vol en begint hij te zinnen op 
wraak. Dogman is de nieuwe film van 
Matteo Garrone, de maker van Gomorra. 
Marcello Fonte won voor zijn rol de Gouden 
Palm voor Beste Acteur op het Cannes 
Filmfestival.

Dogman

Regisseur: Tobi Baumann
Cast: Marcello Fonte, Alida Baldari 
Calabria, Nunzia Schiano
Jaar: 2018
Land: Italië

The 
Ancient 
Woods

26
zaterdag
11:00

Doxville

documentaire       85 min. 

The Ancient Woods is een poëtische 
en atypische natuurfilm over de 
verschillende inwoners van een 
Litouws oerbos, zowel in de lucht als 
op de grond en onder water. Zonder 
commentaar wordt het ongelooflijk 
rijke, bijna tastbare geluid van het 
bos in magistrale beelden vastge-
legd.

Regisseur: Mindaugas Survila
Jaar: 2018
Land: Litouwen

Papillon 27zondag
19:00

actie/drama         133 min.   Nederlands ondertiteld

Henri komt in de gevangenis terecht na een 
onterechte veroordeling voor moord. Hij is 
vastbesloten zijn vrijheid te herwinnen en 
sluit daarom een deal met de rijke en eigen-
zinnige Louis Dega. Na vele mislukte uitbra-
ken worden Henri en Dega overgeplaatst naar 
het gevreesde Île du Diable; Duivelseiland. 
Nog nooit wist iemand van dat eiland te 
ontsnappen, maar zelfs na 13 jaar gevangen-
schap is Henri niet te stoppen. 

Regisseur: Michael Noer
Cast: Charlie Hunnam, Rami Malek, 
Yorick van Wageningen
Jaar: 2017
Land: Verenigde Staten

Regisseur: Janus Metz
Cast: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, 
Stellan Skarsgård
Jaar: 2017
Land: Zweden
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