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1 februari | The Card Counter | De wraakthriller vertelt het verhaal van ex-militair William Tell 

(Oscar Isaac), die worstelt met zijn geweten sinds zijn dienst in Irak. 

8 februari |The Alpinist | Een spannende documentaire over alpinist en bergbeklemmer Marc-André 

Leclerc. Op afgelegen berghellingen maakt de 23-jarige de meest gewaagde solo-beklimmingen.  

15 februari | Flee | De animatiefilm Flee vertelt het intieme verhaal van een Afghaanse vluchteling in 

Denemarken, die om zijn nieuwe toekomst te beginnen, eerst zijn schrijnende verleden moet 

loslaten.  

22 februari | Lamb | Maria en haar man Ingvar wonen samen met hun schapen op een mooie 

afgelegen boerderij. Wanneer ze een pasgeborene ontdekken op hun erf besluiten ze het te houden 

en op te voeden. 

1 maart | Apples | Griekse sci-fi film. De ziekenhuizen in de stad liggen vol met slachtoffers van een 

vreemde aandoening. Voor getroffenen die niet door bekenden worden opgehaald, ontwikkelt de 

overheid een experimenteel herstelprogramma om een nieuwe identiteit op te bouwen. Aris wordt 

door niemand geclaimd en schrijft zich hiervoor in.  

8 maart | The Velvet Queen | In The Velvet Queen nemen natuurfotografen Vincent Munier en 

schrijver Sylvain Tesson je mee op een onderzoeksmissie, in een poging om een glimp op te vangen 

van de zeldzame sneeuwluipaard.  

15 maart |Red Rocket | Hoofdrolspeler Simon Rex schittert in dit rauwe en humoristische portret 

van een typisch Amerikaanse ritselaar die in zijn geboorteplaats niet erg geliefd is. 

22 maart | C'mon C'mon | Het leven van radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix) is vrij onbezorgd, 

tot zijn zus Viv hem vraagt op haar 9-jarig zoontje Jesse te passen, terwijl zij voor diens vader moet 

zorgen.  

29 maart | A Chiara | Als de auto can Claudio wordt opgeblazen en haar oudste zus Gulia verdwijnt, 

blijft haar familie zwijgen. Chiara wil koste wat het kost weten wat er is gebeurd. 

5 april |Ninja Baby | De 23-jarige Rakel geniet van een onbezorgd leven.  Ze tekent strips, houdt van 

feestjes en heeft regelmatig een onenightstand. Na aandringen van haar huisgenoot doet Rakel een 

zwangerschapstest en blijkt ze al 6 maanden zwanger te zijn. 

12 april | Captives | Boedapest 1951, de communistische geheime politie verschijnt aan de deur van 

een gewoon gezin, maar in plaats van ze te deporteren, trekken de agenten in en sluiten ze op in hun 

eigen huis…. en iedereen die op de deur klopt. 

19 april | Les Olympiades | In Les Olympiades, een wijk in het 13e arrondissement van Parijs, 

ontmoeten we drie jonge vrouwen en een man. Ze staan midden in het leven als vrienden, soms 

geliefden, maar vaak als allebei.  

26 april |France | Sterverslaggever France de Meurs schuwt de sensatie niet wanneer dit voor 

hogere kijkcijfers zorgt. Haar hectische bestaan komt plotseling tot stilstand wanneer ze betrokken 

raakt bij een verkeersongeluk.  
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3 mei | Belle |In het echte leven is Suzu een onzekere tiener die in een klein stadje woont met haar 

vader. Maar als ze online gaat in de virtuele wereld van ‘U’ wordt ze Belle, een succesvolle zangeres 

met miljarden volgers.  Belle is een film van de Japanse animatieregisseur Mamoru Hosoda.   

10 mei | Everything Everywhere All at Once | In deze animatiefilm heeft Evelyn samen met haar 

man Waymond een onsuccesvolle wasserette, een rebellerende dochter en een belastingaangifte die 

maar niet lijkt te eindigen. Exact op het moment dat het allemaal te veel wordt, verscheurt het 

universum in een oneindig aantal universums. 

17 mei | Inexorable | Succesvol schrijver Marcel (Benoît Poelvoorde) trekt samen met zijn vrouw 

Jeanne en hun dochter Lucie in het kolossale landhuis van zijn schoonfamilie. Marcel hoopt vurig dat 

zijn nieuwe optrekje hem zal verlossen van zijn “writer’s block".  

24 mei | Hit the Road | Een familie van vier rijdt door een prachtig desolaat Iraans landschap. Het is 

al snel duidelijk dat dit niet een gewoon uitstapje is maar een afscheidsreis, waarbij gedurende de 

trip het gezin zich vastklampt aan herinneringen van het verleden. 

31 mei | KNOR | In deze animatiefilm krijgt Babs voor haar negende verjaardag van haar opa uit 

Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat 

Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. 

7 juni | Speak no Evil | Psychologische horrorfilm over een Deens gezin dat op bezoek gaat bij een 

Nederlandse familie die ze op vakantie hebben ontmoet. 

14 juni | Nowhere Special | Nowhere Special is een indringend en lief Brits drama over een vader die 

een belangrijke keuze moet maken voor de toekomst van zijn zoontje. 

21 juni | Incroyable Mais Vrais | Wanneer Alain en Marie een huis in een rustige buitenwijk 

bezichtigen geeft de makelaar alvast een waarschuwing: het luik in de kelder zal hun leven compleet 

veranderen. Dat is niets te veel gezegd: na hun eerste ervaring in de kelder besluiten ze direct het 

huis te kopen. 

28 juni | The Innocents | Vier kinderen raken tijdens de zomervakantie bevriend en ontdekken dat 

ze paranormale krachten hebben. Een meesterlijke, bijzonder ijzingwekkende thriller. 

5 juli | Las Consecuencias | De veertigjarige Fabiola reist naar een klein eiland om haar moeder te 

bezoeken. Haar intuïtie zegt haar dat de geheimen die haar omringen te maken zouden kunnen 

hebben met een gebeurtenis uit het verleden, die haar leven voor altijd veranderde. 

12 juli | Un Autre Monde | Het gezinsleven van de familie Lemesle bezwijkt onder de werkdruk van 

man en vader Philippe (Vincent Lindon).  

19 juli | Maternal | Wat is moederschap? Maura Delpero's Maternal toont ons een wereld waarin 

twee vormen van moederschap - de alleenstaande moeder en de heilige moeder - botsen.  
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26 juli | Supereroi | Supereroi vertelt de liefdesgeschiedenis van de tegenpolen Anna en Marco. Zij is 

een impulsieve cartoonist; hij is een natuurkundeprofessor die ervan overtuigd is dat alles een 

verklaring heeft. In hun relatie wisselen tederheid en gevechten, leugens en affectie en geheimen en 

bedrog elkaar af. 

2 augustus | Casablanca Beats | Casablanca Beats laat zien hoe muziek het leven van jongeren kan 

veranderen. Hiphop helpt hen zichzelf en hun passies te ontdekken in Casablanca. 

9 augustus | Alcarràs | Zo lang ze zich kunnen herinneren besteedt de Solé familie de zomer op hun 

boomgaard in Alcarràs. Dit jaar kan echter de laatste keer zijn, als blijkt dat de eigenaar overweegt 

het land te verkopen.  

16 augustus | Coupez! | In een verlaten gebouw lopen de opnamen van een low-budget zombie-

horrorfilm volledig uit de hand. De cast en crew hebben al heel wat te stellen met hun driftige 

regisseur (Romain Duris), maar wanneer blijkt dat hij een eeuwenoude zombievloek heeft ontketend 

om de film meer authenticiteit te geven is de waanzin compleet: 

23 augustus | Decision to Leave | De detective Hae-Joon (Park Hae-Il) onderzoekt de verdachte dood 

van een man die van een berg is gevallen. Seo-Rae (Tang Wei), de weduwe van de man, lijkt niet erg 

rouwig om het verlies. 

30 augustus | Unclenching the Fists | Ada heeft zichzelf maar één doel gesteld en dat is uit de grip 

van haar vader zien los te komen. Ze merkt echter al snel dat een nieuw leven uit de buurt van haar 

vader beginnen geen gemakkelijke taak is. Daarbij legt de terugkeer van Akim al hun trauma's bloot. 

6 september | The Last Ones | The Last Ones ontvouwt zich als een 'Nordic Western' tegen een 

majestueus landschap en is tevens een kleurrijke aanklacht tegen uitbuiting en hebzucht in het 

kapitalisme. 

13 september | Corsage | Corsage volgt het verhaal van Oostenrijkse keizerin Sisi (Vicky Krieps) en 

haar strijd met het letterlijke en figuurlijke keurslijf die de keizerlijke rol van haar vergt. 

20 september | Boiling Point | Chef-kok Andy probeert zijn Londense restaurant ondanks alle 

tegenslag draaiende te houden op de drukste dag van het jaar. 

27 september | Las Bestias | Antoine en zijn vrouw Olga runnen een biologische boerderij in een 

dorp in Galicië. Hoewel het Franse echtpaar haar best doet te integreren in de gemeenschap, blijft de 

plaatselijke bevolking hen zien als indringers. Hun verzet tegen een windmolenpark zet de 

verhoudingen verder op scherp. 

4 oktober | Competencia Official | In de hoop op eeuwige roem heeft een miljardair zijn zinnen 

gezet op het maken van een filmhit en stelt hiervoor een all-star team samen. 

11 oktober | Wild Port of Europe | Wild Port of Europe neemt je mee in het onverwachte verhaal 

van deze en andere dieren die leven in het grootste en drukste havengebied van Europa.  
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18 oktober | The Stranger | Henry (Sean Harris) en Mark (Joel Edgerton) raken tijdens een vlucht in 

gesprek met elkaar, waaruit een innige vriendschap ontstaat. Wat Henry echter niet weet, is dat zijn 

nieuwe vriend Mark een getrainde undercover agent is met de geheime missie om Henry te 

arresteren. 


