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DRAMA

Oktober

Green Book
De Morgen: Een grappige komedie bedenken:
het is niet iedereen gegeven. Een film-met-eenboodschap maken die de kijker niet verveelt: zo
mogelijk nog moeilijker. Peter Farrelly speelt het
zowaar allebei klaar in Green Book, een fijne
crowdpleaser over racisme in de sixties.

Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip
genaamd, verliest zijn baan wanneer zijn nachtclub
moet sluiten. Vervolgens besluit hij als chauffeur
rond te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist.
De twee kunnen elkaar niet luchten of zien, maar
vormen geleidelijk aan een band met elkaar.
Peter Farrelly
Linda Cardellini, Viggo Mortensen,
Mahershala Ali
REGISSEUR
CAST

MA 7 OKT.
14.30 & 20 UUR

DUUR 130 MIN ⁄ VS ⁄ 2018
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DRAMA ⁄ KOMEDIE

Das schweigende
Klassenzimmer

Instant Family

De zwijgende klas.

Wanneer Pete en Ellie een gezin willen stichten,
beslissen ze te adopteren.

Een integere verfilming van een fascinerend
hoofdstuk uit de Koude Oorlog met fraai acteerwerk.

Na de ontmoeting met een 15-jarige opstandige
tiener en haar jongere broer en zus, gaan ze in een
mum van tijd van 0 naar 3 kinderen. Nu is het aan
Pete en Ellie om de kneepjes van het ouderschap
onder de knie te krijgen, met alle hilarische
gevolgen vandien.

Het is 1956 en tijdens een bezoek aan een bioscoop
zien de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt
schokkende beelden over de Hongaarse opstand
in Boedapest. Terug op school willen ze een gebaar
maken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers
en tijdens de les houden ze allen een minuut stilte.
Een kleine daad met grote gevolgen. Want het
ministerie van Onderwijs beschouwt dit als een
contrarevolutionaire daad en eist de namen van de
initiatiefnemers.

Sean Anders
Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner

REGISSEUR
CAST

DUUR 118 MIN ⁄ VS ⁄ 2018
ORGANISATIE Gezinsbond Knokke i.s.m.
Bibliotheek Scharpoord

Het verhaal is gebaseerd op de roman van Dietrich
Garstka. De film is op het Internationaal filmfestival
van Berlijn 2018 in première gegaan.

INFO & INSCHRIJVEN

sabineheyneman@gmail.com

Lars Kraume
Jonas Dassler, Michael del Coco, Sina Ebell

REGISSEUR
CAST

DUUR 111 MIN ⁄ DUITSL AND ⁄ 2018

MA 14 OKT.
14.30 & 20 UUR

WO 16 OKT. — 20 UUR
€ 7 / € 5 leden Gezinsbond, KH Uitpas
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Oktober

DRAMA

Oktober

06

BIOGRAFIE ⁄ HISTORISCHE FILM

The favourite
Engeland, begin achttiende eeuw. Centraal
staat de relatie tussen koningin Anne en haar
vertrouwelinge, adviseur en geliefde Sarah
Churchill, de hertogin van Marlborough. Hun
levens veranderen voorgoed door de aankomst van
Sarahs jongere nicht Abigail. Al snel veranderen de
dynamieken tussen de vrouwen en pogen ze invloed
uit te oefenen op de koningin en op het paleis.
Yorgos Lanthimos
Emma Stone, Rachel Weisz, Joe Alwyn

REGISSEUR
CAST

de Volkskrant: The Favourite is verschrikkelijk
grappig en oneindig tragisch. (
)
De Morgen: Het is het nieuwjaarsgeschenk
waarvan we niet eens wisten dat we het
dolgraag wilden. (...) Met voorsprong het
meest getikte kostuumdrama dat we ooit
gezien hebben. (
)

MA 21 OKT.
14.30 & 20 UUR
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Oktober

DUUR 119 MIN ⁄ IERL AND, ENGEL AND ⁄ 2018

DRAMA

BIOGRAFIE ⁄ DRAMA

Capharnaüm

Vice

In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor
de rechter. Op de vraag van de rechter: “Waarom
klaag je je ouders aan?”, antwoord Zain: “Omdat ze
me op de wereld gezet hebben!”.

Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney, één van
de belangrijkste Vicepresidenten in de geschiedenis
van de Verenigde Staten.

Oktober

Over hoe een bureaucratische insider uit
Washington stilletjes de machtigste man ter wereld
werd als Vicepresident van George W. Bush. Hij gaf
het land en de wereld opnieuw vorm op een manier
die vandaag de dag nog steeds gevoeld wordt.

Capharnaüm vertelt het onwaarschijnlijke verhaal
van dit kind op zoek naar zijn identiteit en dat
rebelleert tegen het leven dat hem opgelegd wordt.
Nadine Labaki
Nadine Labaki, Zain Alrafeea, Yordanos
Shifera, Boluwatife Treasure Bankole

CAST

DUUR 123 MIN ⁄ LIBANON ⁄ 2018

DUUR 132 MIN ⁄ VS ⁄ 2018

REGISSEUR
CAST

Adam McKay
Amy Adams, Steve Carell, Christian Bale

REGISSEUR

Filmfest Gent: De indrukwekkende
acteerprestaties en Labaki's directe stijl maken
van Capharnaüm een authentieke, emotioneel
overtuigende film.

De Morgen: Een politieke satire om duimen en
vingers bij af te likken. (
)
Focus Knack: [Het] constante geschuur tussen
komische vorm en dramatische inhoud geeft
Vice spanning en vaart. (
)

Filmtotaal: Extra indrukwekkend aan
Capharnaüm is het acteerwerk. (
)

MA 28 OKT.
14.30 & 20 UUR

MA 4 NOV.
14.30 & 20 UUR
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November

BIOGRAFIE ⁄ DRAMA

Bohemian
Rhapsody

MA 11 NOV.
20 UUR

Filmtotaal: Deze verfilming vormt een goede
kennismaking met een man die je meegemaakt
moet hebben, maar van wie nooit een tweede
zal opstaan. (
)

De Britse band Queen met leadzanger Freddie
Mercury, die in 1970 wordt opgericht, weet al snel
door te breken met diverse hits als ‘We Will Rock
You’ en ‘Radio Ga Ga’. De band weet door de jaren
heen een legendarische status te vergaren met als
hoogtepunt het Live Aid benefietconcert in 1985.

HUMO: Hoofdacteur Rami Malek geeft een
werkelijk grandioze imitatie van Freddie weg.
(
)

Dexter Fletcher en Bryan Singer
Rami Malek, Mike Meyers, Aiden Gillen

REGISSEUR
CAST

DUUR 134 MIN ⁄ VS ⁄ 2018
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DRAMA

Nos Batailles

November

De sociaal geëngageerde Olivier is er op zijn werk
altijd voor zijn collega’s. Maar thuis loopt het mis.
Van de ene op de andere dag verlaat zijn vrouw
hem en de kinderen voorgoed. Olivier staat er
alleen voor en merkt dat het makkelijker was om
zich te engageren voor anderen, dan voor zijn eigen
kinderen die hij nochtans dolgraag ziet. Hij worstelt
om een evenwicht te vinden in zijn nieuwe leven en
groeit langzaam maar zeker in zijn vaderrol.
Guillaume Senez
Romain Duris, Lucie Debay

REGISSEUR
CAST

DUUR 98 MIN ⁄ BELGIË, FRANKRIJK ⁄ 2018

De Standaard: Met Nos batailles speelt hij
[Guillaume Senez] nog een divisie hoger dan
zijn debuut Keeper. (...) Een kleine film met
grote impact. (
)

MA 18 NOV.
14.30 & 20 UUR

10

POLITIE ⁄ KOMEDIE

BlackkKlansman
Visionair filmmaker Spike Lee vertelt het
ongelooflijke, waargebeurde verhaal van
een Amerikaanse held.
Het is begin jaren zeventig en Ron
Stallworth is de eerste AfrikaansAmerikaanse detective die in de
politieafdeling van Colorado Springs
dient. Hij is vastbesloten naam te maken
en gaat moedig op een gevaarlijke
missie: infiltreren en de Ku Klux Klan
ontmaskeren.

Spike Lee
Adam Driver, John David
Washington
REGISSEUR
CAST

DUUR 128 MIN ⁄ VS ⁄ 2018

MA 25 NOV.
14.30 & 20 UUR
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November

De jonge rechercheur werft al snel
een doorgewinterde collega aan in het
undercoveronderzoek van zijn leven.

DRAMA

December

Benzinho - Loveling
Irene woont met haar man en vier zonen even buiten Rio de Janeiro.
Hun chaotische maar warme huishouden raakt overstuur wanneer
haar oudste zoon naar het buitenland wil vertrekken. Tot overmaat van
ramp strooien bureaucratisch gedoe, het hortende huwelijk van haar
zus en de drukte van drie andere koters roet in het eten. Maar Irene,
hoewel verdrietig en wanhopig, is ook trots.
Gustavo Pizzi
Karine Teles en Otavio Müller

REGISSEUR
CAST

MA 2 DEC.
20 UUR

DUUR 98 MIN ⁄ BRAZILIË, URUGUAY ⁄ 2018
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DRAMA

De dag van toen

Grâce à Dieu

Maak kennis met tien bekende en minder bekende
personen uit Knokke, Heist, Westkapelle en
Ramskapelle. Allemaal hebben ze één iets gemeen:
ze zijn verliefd op onze prachtige badplaats
en wonen hier al lang. Aan de hand van leuke
anekdotes keren ze terug naar hun kindertijd,
beroepsloopbaan en uiteraard de dingen des
levens... Een winkelier, burgemeester, horecauitbaatster, metselaar, schilder, gemeenteraadslid,
secretaresse, leerkracht, bouwvakker, kunstenaar
en toneelspeelster. Hun unieke getuigenissen
geven een levendig beeld van Knokke-Heist en zijn
evolutie. Ideaal om onze badstad op een andere
manier te leren kennen.

Alexander leeft in Lyon met zijn vrouw en kinderen.
Op een dag ontdekt hij dat de priester die hem
misbruikte toen hij in de scouts zat, nog steeds met
kinderen werkt. Hij besluit actie te ondernemen
en krijgt al snel steun van twee andere slachtoffers
van de priester, François en Emmanuel. Ze willen
de "muur van stilte" doorbreken die over hun lijden
hangt. De gevolgen van hun actie zullen niemand
ongedeerd laten.
De advocaten van de priester op wiens leven Grâce
à Dieu gebaseerd is probeerden de release van de
film tegen te houden omdat de rechtszaken nog
niet afgehandeld zijn. Gelukkig volgde de rechter
de argumentatie van de verdediging die stelde dat
de vermelde feiten algemeen gekend zijn en de film
focust op het verwerkingsproces van drie slachtoffers.
François Ozon
Melvil Poupaud, Swann Arlaud

REGISSEUR
CAST

DUUR 137 MIN ⁄ BELGIË, FRANKRIJK ⁄ 2018

WO 4 DEC. — 14.30 & 19 UUR

MA 9 DEC.
20 UUR

Gratis / Reservatie gewenst in CC Scharpoord
T 050 630 430, cc.ticket@knokke-heist.be
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December

DOCUMENTAIRE

DRAMA ⁄ ROMANTISCH

If Beale Street could talk

December

De jaren ‘70. De film focust zich op het leven van
enkele arme Afro-Amerikanen in Harlem en met
name op de negentienjarige zwangere Tish. Zij moet
snellen tegen de klok om de onschuld van haar
geliefde, Fonny, te bewijzen. Deze zit, in afwachting
van de rechtszaak, ten onrechte in de cel en wordt
beschuldigd van verkrachting.
Berry Jenkins
Kiki Layne, Stephan James, Regina King

REGISSEUR
CAST

DUUR 117 MIN ⁄ VS ⁄ 2018

Focus Knack: Een bedwelmende droom van
een film. (...) Een liefdesverklaring aan
de cinema, met dat diep gesatureerde
kleurenpalet, die wulpse mise-en-scène,
die smachtende soundtrack en die indringende
)
close-ups. (

MA 16 DEC.
14.30 & 20 UUR

14

DRAMA

Sir
De jonge weduwe Ratna werkt als huishoudster bij
Ashwin, een zoon van een rijke familie uit Mumbai.
Op het eerste gezicht lijkt het leven van Ashwin
perfect, maar al snel blijkt dat hij niet het leven leidt
dat hij zelf zou willen.

Terwijl hun werelden samenkomen en de
aantrekkingskracht tussen de twee overduidelijk is,
lijkt een gelijkwaardig leven samen echter niet tot de
mogelijkheden te behoren.
Rowena Gera
Ahmareen Anjum, Vivek Gomber

REGISSEUR
CAST

DUUR 99 MIN ⁄ INDIË ⁄ 2018

Cinemagazine: [Een] tegelijk optimistisch
en realistisch verhaal. (...) Ratna [heeft] de
juiste mix van bescheidenheid, charme én
)
onverzettelijkheid. (

MA 23 DEC.
14.30 & 20 UUR

15

December

De koppige Ratna daarentegen laat zich niet
weerhouden door haar achtergrond en omgeving.
Ze blijft hopen en hard werken voor een betere
toekomst.

FAMILIEFILM

DRAMA ⁄ KOMEDIE

December

Ernest en Célestine:
Winterpret (4+)

Finding your feet

Ernest is een dikke beer die dol is op muziek
en confituur. Het kleine weesmuisje Célestine
woont bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste
sneeuwvlokken, maken ze zich klaar voor de
winter. Ze moeten zorgen voor Bibi, de wilde gans
die aan een trektocht naar het zuiden begint. Op
het muizenbal vieren ze de komst van de winter.
En ze mogen niet vergeten om grote taarten te
bakken zodat Ernest met een volle maag aan zijn
winterslaap kan beginnen.

Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt dat
haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een
verhouding heeft met haar beste vriendin, besluit
ze bij haar oudere zus in te trekken. Sandra zou niet
meer kunnen verschillen van de openhartige, volop
datende, vrijgevochten Bif, die in een huurflatje
woont. Maar die verandering van omgeving is
misschien wel juist wat ze nodig heeft. Tegen haar zin
in neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen,
waar ze Bifs vrienden leert kennen: een kleurrijke
en energieke groep leeftijdgenoten die Sandra laat
zien dat het leven pas begint op je 60ste. En dat een
scheiding je leven een frisse start kan geven ...

Nieuwe avonturen van dit ongewone, stijlrijke duo.
Vier winterse verhalen over Ernest & Célestine, die
in 2012 al de titelrol vertolkten in een wondermooie,
lange animatiefilm. Ditmaal nemen ze jou mee naar
een prachtige winterwereld.

Richard Loncraine
Timothy Spall, Joanna Lumley

REGISSEUR
CAST

DUUR 111 MIN ⁄ ENGEL AND ⁄ 2017

The Australian: Reaches straight to our hearts.
(
)

DO 26 DEC. — 15 UUR

MA 30 DEC.
14.30 & 20 UUR

€5
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Januari

FAMILIEFILM

De Indiaan

(6+)

“De meeste kinderen komen uit de buik van hun
moeder. Ik kom uit het vliegtuig.” Als baby kwam
Koos uit Peru maar hij doet geweldig zijn best om te
lijken op zijn oer-Hollandse vader. Wanneer mama
- wonder boven wonder - zwanger geraakt, is Koos
niet zo enthousiast. Bij de supermarkt ontmoet hij
toevallig een Peruaanse jongen. Samen met hem
gaat Koos op zoek naar zijn wortels en ontdekt dat
hij eigenlijk een indiaan is. Vanaf dat moment doet
hij er alles aan om een échte indiaan te zijn.

Een grappige en gevoelige film over adoptie,
identiteit en familie. Wat gebeurt er wanneer je voor
het eerst beseft dat je anders bent? Valt je wereld in
duigen? Of keer je de anderen resoluut de rug toe?
Een film in de beste Nederlandse traditie.

VR 3 JAN. — 15 UUR
€5
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Praktisch
Prijzen maandagfilm
€ 7 / € 5 KH Uitpas, BILL
€ 45 voor 10-beurten filmpas, exclusief voor
KH Uitpassers. Afwijkende prijzen staan vermeld
bij de film. Tickets zijn te koop vanaf 1 uur voor
aanvang van de film.
Onze maandagfilms zijn, onder voorbehoud, steeds
ondertiteld in het Nederlands en Frans.

KH Uitpas

Praktisch

Nog geen KH Uitpas? Jammer want je doet
er alleen maar voordeel mee! Met je KH
Uitpas krijg je aanzienlijke kortingen op de
activiteiten van het cultuurcentrum zoals de
podiumvoorstellingen, lezingen, workshops, op het
lidgeld van de bibliotheek, ... maar even goed bij de
vrijetijdspartners van de gemeente zoals Museum
Sincfala, Beverly Screens en For Freedom Museum.
Speciaal voor de KH Uitpassers worden er tal van
acties georganiseerd, denk maar aan nocturnes,
workshops, gratis tickets, ... We houden je op de
hoogte van deze KH Uitpas acties via de nieuwsbrief
van CC Scharpoord.

Beverly Screens
Lukt het je niet om op maandag naar de film te
komen of heb je zin in een andere film? Vlei je dan
neer in de comfortabele zetels van Beverly Screens
voor een prachtige filmervaring! In deze mooie
bioscoop met 4 zalen kan je steeds terecht voor het
regulier filmprogramma en de allernieuwste films.
Met zijn persoonlijke bediening en familiale karakter
is Beverly Screens uniek in zijn soort. Speciaal voor
onze KH Uitpassers: op vertoon van je KH Uitpas
krijg je wanneer je naar de film gaat op weekdagen
€ 1 korting.

Een KH Uitpas is één jaar geldig, vanaf datum van
aankoop. Je koopt de pas voor slechts € 10 aan
het onthaal van het cultuurcentrum. Je KH Uitpas
kan je elk jaar verlengen voor € 10. Bij verlies van
de KH Uitpas, binnen het lopend jaar, wordt een
administratieve kost van € 5 aangerekend.

Beverly Screens, Kongostraat 2, Knokke-Heist.
MEER INFO www.beverlyscreens.be
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Heb je interesse in podium, cursussen,
uitstappen, lezingen, ... ?
Ontdek ons volledig cultuuraanbod
in deze brochures

cultuur
centrum
knokkeheist

2019

cultuur
centrum
knokkeheist

lezingen

2019

cursussen
& uitstappen

podium

2019

cultuur
centrum
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2019

CULTUURCENTRUM SCHARPOORD
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
cultuur.knokke-heist.be
www.facebook.com/cultuurcentrum.knokkeheist
ma-vrij: 8.30 - 17 uur
za: 10 - 17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

