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documentaire      75 min.   Nederlands ondertiteld

maandag
16:00

documentaire    93 min.     Nederlands ondertiteld

Arvo Pärt, de meest gevierde componist van 
onze tijd, wordt doorgaans beschouwd als 
een soort kluizenaar. Maar wie de componist 
aan het werk ziet, ervaart juist het tegenover-
gestelde; de inmiddels 83-jarige musicus 
combineert een ongelooflijke gevoeligheid 
met humor en een tomeloze energie. We 
krijgen zo een bijzondere inkijk in het univer-
sum van Arvo Pärt.

Het Pärt
Gevoel

Een fenomenale en hartverscheurende film 
over drie middelbare schoolvrienden die met 
vallen en opstaan volwassen worden. 
Rockford, Illinois ligt in het hart van de Ameri-
kaanse rust belt. Wie hier opgroeit, kijkt uit op 
werkloosheid en armoede, maar drie middelba-
re schoolvrienden vinden een uitlaatklep in het 
skateboarden. Minding the Gap werd genomi-
neerd voor een Oscar voor beste documentai-
re en was een publieksfavoriet op IDFA 2018. 

Regisseur: Paul Hegeman
Cast: Argo Part
Jaar: 2019
Land: Nederland

Regisseur: Bing Liu
Cast: Kiere Johnson, Zack Mulligan
Jaar: 2018
Land: Verenigde Staten

Drømmeland 3woensdag
19:30

De 60-jarige Nils verlangt naar een onafhankelijk leven in 
harmonie met de natuur en neemt zijn toevlucht in een 
kleine houten hut in de bergen in Noorwegen. Ondanks zijn 
poging om afstand te nemen van de moderne maatschap-
pij neemt hij zijn mobiele telefoon mee. Daar, omringd door 
de ruige Noorse wildernis, wordt Nils geconfronteerd met 
zijn verlangen naar menselijk contact. De behoefte om zijn 
isolement via zijn mobieltje te delen met de buitenwereld 
blijkt onweerstaanbaar. Deze documentaire observeert hoe 
Nils de balans probeert te vinden tussen het contact met 
zichzelf, de natuur en de buitenwereld.

documentaire             73 min.        Nederlands ondertiteld

Regisseur: Joost van der Wiel
Jaar: 2018
Land: Nederland

Maya:
De Honingspelen

6
zaterdag

13:00

animatie          84 min.         Nederlands gesproken

Maya, het vrolijke en 
nieuwsgierige bijtje dat 
heel erg gesteld is op haar 
vrijheid, haar vriendje Willy 
en een hele hoop nieuwe 
insectenvriendjes zetten 
alles op alles om de eer van 
hun bijenkorf te verdedigen 
tijdens de jaarlijkse 
Honingspelen. Zij moeten 
het in verschillende proeven 
opnemen tegen het team 
van Violet, de leider van 

Team Tropolis. Als ze de 
spelen verliezen, moet de 
korf de volledige honin-
googst van dat jaar afstaan 
aan de grote keizerin van 
Zoemtropolis. Zal team 
Maya deze spelen kunnen 
winnen?
Regisseurs: Noel Cleary, 
Sergio Delfino
Stemmen: Ilse Warringa, Coen en 
Sander, Olcay Gulsen
Jaar: 2018
Land: Duitsland

Cold Case 
Hammarskjöld

7
zondag

20:00

documentaire   128 min.    Nederlands ondertiteld

In de nacht van 16 september 1961 stort het 
vliegtuig van VN-secretaris-generaal Dag 
Hammarskjöld onder verdachte omstan-
digheden neer in de Britse kolonie 
Noord-Rhodesië. De Zweedse Hammarskjö-
ld pleitte voor de onafhankelijkheid van 
Congo en had zich daarmee onpopulair 
gemaakt bij de koloniale Westerse groot-
machten. De crash leidde tot een van de 
meest mysterieuze moordcomplotten uit 
de recente geschiedenis. Meer dan 50 jaar 
later gaat de Deense filmmaker, journalist 
en provocateur Mads Brügger op onderzoek 
om voor eens en altijd de waarheid te 
achterhalen van deze cold case. 

EDIE 8maandag
17:00

drama          102 min.        Nederlands ondertiteld

De geliefde Britse actrice Sheila Hancock 
speelt de tachtigjarige Edith Moore (Edie), 
een bittere, eigenwijze Engelse dame. Na 
de dood van haar dominante man George 
en door de steeds slechter wordende 
relatie met haar dochter, besluit ze haar 
jeugddroom na te jagen. Ze vertrekt 
halsoverkop naar de Schotse Hooglanden 
om daar een berg te beklimmen. Onder-
weg ontmoet ze Jonny, een jonge man die 
haar helpt. Een heerlijk avontuurlijke 
feelgood film vol humor, die zich afspeelt 
in de adembenemende, beeldschone 
Schotse Hooglanden. 

Regisseur: Simon Hunter
Cast: Sheila Hancock, Kevin Guthrie, 
Paul Brannigan
Jaar: 2017
Land: Verenigd Koningrijk

Regisseur: Mads Brügger
Jaar: 2019
Land: België, Denemarken, Noorwegen, 
Zweden

Doxville

Werk 
Ohne 
Autor

8maandag
19:30

drama       198 min.          Nederlands ondertiteld

Kurt groeit op in Duitsland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Als hij op de kunst-
academie Elisabeth ontmoet, worden ze 
op slag verliefd. Elisabeths vader, Professor 
Seeband, is niet onder de indruk van Kurt 
en is hem liever kwijt dan rijk. De twee 
mannen zijn verbonden door gebeurtenis-
sen uit het verleden. De dubieuze rol die 
Seeband tijdens de Tweede Wereld Oorlog 
speelde, achtervolgt hem als een schaduw. 
Als Kurt zichzelf en de ware kunst ontdekt, 
heeft dit ook implicaties voor Seeband.

Regisseur: Florian Henckel von 
Donnersmarck
Cast: Sebastian Koch, Tom Schilling, 
Paula Beer
Jaar: 2017
Land: Duitsland

As I Open 
My Eyes

11
donderdag

20:00

drama       102 min.      Nederlands ondertiteld
Tunis, zomer 2010, enkele maanden vóór de Tunesi-
sche revolutie uitbreekt tegen het dictatoriale beleid 
van president Ben Ali. De 18-jarige Farah heeft net 
haar middelbare school doorlopen. Haar ouders 
willen dat ze medicijnen studeert, maar Farah ziet 
het anders: ze geniet van haar jeugd, ontdekt het 
nachtleven, de liefde. Daarenboven is ze de 
gepassioneerde zangeres van een politieke 
rockband. De groep doet het erg goed 
underground, niet alleen door de aanstekelijke 
muziek, maar ook door de gedurfde poëtische 
teksten die het regime in vraag stellen. Haar moeder 
Hayet, ooit ook rebels, probeert Farahs jeugdige 
enthousiasme in te dijken. Ze kent de gevaren van 
de politieke Tunesische wereld maar al te goed… 
Maar koppig zet Farah door.

Regisseur: Leyla Bouzid
Cast: Baya Medhaffer, Ghalia Benali en 
Montassar Ayari
Jaar: 2015
Land: België, Frankrijk, Tunesië

STYX 15maandag
19:30

drama       94 min.  Nederlands ondertiteld

De veertigjarige Rike is een succesvolle arts. Om te 
ontsnappen aan haar stressvolle bestaan, onder-
neemt ze in haar eentje een lange zeiltocht van 
Gibraltar naar het vulkanische eiland Ascension in 
de Atlantische Oceaan. Haar verlangen naar een 
zorgeloze vakantie lijkt aanvankelijk uit te komen, 
totdat ze na een storm op een zwaar beschadigde 
boot stuit, vol met wanhopige vluchtelingen. Meer 
dan honderd mensen dreigen te verdrinken. Rike 
probeert hulp in te roepen, maar ontdekt tot haar 
ontzetting dat ze er helemaal alleen voor staat. 
Styx toont een overlevingsstrijd op zee waarin een 
sterke vrouw worstelt met morele dilemma’s en 
de beperkingen van haar kunnen. .

Regisseur: Wolfgang Fischer
Cast: Susanne Wolff, 
Gedion Oduor Wekesa
Jaar: 2018
Land: Duitsland

Het universum van Arvo Pärt

Doxville

Oxville Matinee

Oxville Oscars

10
woensdag

19:30

Wajib 17woensdag
19:30

drama       96 min.          Nederlands ondertiteld
De jonge Palestijn Shadi keert terug naar 
zijn geboortestad Nazareth om er de 
bruiloft van zijn zus Amal bij te wonen. Hij 
woont al enkele jaren in Italië en werkt er 
als architect. Zijn vader, een leraar, is alleen 
achter gebleven. Zijn vrouw heeft hem én 
Palestina een tijdje geleden verlaten om 
een nieuw leven op te bouwen in het 
buitenland. Samen met zijn vader moet 
Shadi zijn 'wajib' plicht vervullen. Tijdens 
hun tocht blijkt dat vader en zoon erg uit 
elkaar zijn gegroeid. De progressieve 
levensopvattingen van Shadi botsen met 
de conservatieve ideeën van zijn vader. 
Samen ontdekken ze een veranderende 
stad, maar vooral herontdekken ze elkaar.

Regisseur: Annemarie Jacir
Cast: Mohammad Bakri, Maria Zreik, 
Leila Bakri, Saleh Bakri
Jaar: 2017
Land: Colombia, Duitsland, Frankrijk, 
Noorwegen, Palestina, Qatar

Capharnaüm 22maandag
19:30

drama       126 min.      Nederlands ondertiteld
In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, 
voor de rechter. Rechter: "Waarom klaag je je 
ouders aan?" Zain: "Voor dat ze me leven hebben 
gegeven." De nieuwe film van regisseur Nadine 
Labaki (Caramel) is een indringend portret over 
ouderschap en overleven in de armste wijken van 
Libanon, verteld door de ogen van een kind. Zain 
slijt zijn dagen in de straten van de Libanese 
hoofdstad Beiroet. Als oudste kind van het gezin is 
het zijn taak om te werken om te helpen het gezin te 
onderhouden. Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwe-
lijkt aan een oudere lokale groenteboer, besluit Zain 
weg te lopen van huis. Dit leidt tot een ongelooflijke 
roadtrip, met nieuwe vriendschappen en alles 
beslissende keuzes. 

Regisseur: Nadine Labaki
Cast: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 
Treasure Bankole, Nadine Labaki
Jaar: 2018
Land: Libanon

Something 
Useful 23

dinsdag
19:30

drama       107 min.  Nederlands ondertiteld

In de poëtische roadmovie Something Useful 
kruisen de paden van twee vrouwen tijdens een 
nachtelijke treinreis van Ankara naar Izmir.

Regisseur: Pelin Esmer
Cast: Basak Köklükaya, Öykü Karayel, 
Yigit Özsener
Jaar: 2017
Land: Turkije

Oxville Oscars

 Kaarten verkrijgbaar via 
www.oxville.nl


