film

2021

cultuur
knokkeheist

Wij hopen samen met jullie dat de filmvoorstellingen
in deze brochure kunnen plaatsvinden (zonder of met
coronarestricties). Bij de opmaak van deze brochure
waren we daar evenwel nog niet zeker van. Deze
brochure werd laatst herzien op 7 januari 2021.
Prijzen en praktische info
vind je achteraan deze brochure.
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DRAMA

MAART

Rocks
De Brits-Nigeriaanse Rocks is vijftien jaar. Volgens haar leerkrachten moet ze gaan nadenken over haar toekomst,
maar de thuissituatie slokt al haar energie op. Haar vader is overleden en haar moeder is vertrokken. Samen met
haar kleine broertje staat ze er alleen voor. Helemaal alleen is Rocks gelukkig niet, ze heeft haar vriendinnen.
93 MIN / VERENIGD KONINKRIJK / 2019

Sarah Gavron
Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu

REGISSEUR
CAST

Een sociaal-realistisch, maar
barmhartig portret, mooi en tactiel
gefilmd, vol leven en veerkracht.

MA 1 MRT.
14.30 & 20 UUR

04

THRILLER

Shirley
Shirley Jackson is een beroemd auteur van
griezelverhalen. Ze staat op het punt haar
magnum opus te schrijven, als een jong
koppel bij haar en haar man komt inwonen.
Zonder het te weten verstoren zij haar
routine, vergroten ze de spanning tussen
de schrijfster en haar ontrouwe echtgenoot,
en belanden ze in het middelpunt van
een drama dat haar volgende boek zal
inspireren.
107 MIN / VERENIGDE STATEN / 2020

Josephine Decker
Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg,
Odessa Young, Logan Lerman
REGISSEUR
CAST

MAART

Een verbeeldingsrijke, frisse,
onvoorspelbare en vermakelijke film
met een geweldige cast.

MA 8 MRT.
14.30 & 20 UUR
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DRAMA / ROMANTIEK

MAART

Hope gap
29 jaar zijn ze al samen, Grace en Edward. Ze hebben een rustig huwelijk achter de rug
en hun volwassen zoon Jamie is het huis uit. Wanneer Edward bekendmaakt dat hij
Grace na al die jaren zal verlaten, zakt de grond onder haar voeten weg.
101 MIN / VERENIGD KONINKRIJK/ 2019

William Nicholson
Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor

REGISSEUR
CAST

Regisseur William Nicholson baseerde de film op de
breuk van zijn eigen ouders, en dat is voelbaar.
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MA 15 MRT.
14.30 & 20 UUR

KOMEDIE / DRAMA

MAART

The singing club
Vrouwen van beroepsmilitairen hebben het niet makkelijk. Ze leven gescheiden van hun geliefden; angst en
eenzaamheid liggen op de loer. Een aantal van hen richten een zangkoor op. Met hartstochtelijk gezongen pophits
weten ze te overtuigen en tot hun grote verbazing krijgen ze de kans om hét optreden van hun leven te geven.
112 MIN / VERENIGD KONINKRIJK / 2019

Peter Cattaneo
Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Jason Flemyng

REGISSEUR
CAST

Dé feelgoodfilm van het jaar! Tevens een
waargebeurd verhaal over vriendschap,
familie en de kracht van muziek.

MA 22 MRT.
20 UUR

07

DRAMA

Son-mother
Leila is een weduwe met twee kinderen. De fabriek
waar ze werkt, zit in moeilijke papieren en ze vreest
ontslagen te worden. Trouwen met de buschauffeur
Kazem zou een oplossing voor haar financiële
problemen kunnen bieden, maar religieuze wetten
maken dit onmogelijk.
De film fileert vlijmscherp de hedendaagse Iraanse
maatschappij, waar vrouwen voortdurend worden
vernederd en geen vrije keuzes mogen maken.
102 MIN / IRAN / 2019

Mahnaz Mohammadi
Maryam Boubani, Raha Khodayari,
Reza Behbudi
REGISSEUR
CAST

MAART

Een sober en authentiek verteld verhaal, als in
de beste Italiaanse neorealistische traditie.

MA 29 MRT.
20 UUR
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TRAGICOMEDY

OORLOG

april

Babyteeth

Des hommes

Milla wordt zestien, maar lijdt aan een vergevorderde
vorm van kanker. Toch geniet ze nog van het leven
en heeft ze een nieuw vriendje … Haar ouders zijn
vooral bezig met het vooruitzicht dat hun dochter
gaat sterven. En dus worden alle bij hen bekende
pedagogische strategieën overboord gezet.

Ze werden opgeroepen naar Algerije. Het was 1960.
Twee jaar later keerden Bernard, Rabut en Février
terug naar Frankrijk. Ze zwegen en leefden hun
levens. Maar soms is er slechts iets kleins nodig om
veertig jaar later het verleden terug te brengen.
100 MIN / FRANKRIJK / 2020

120 MIN / AUSTRALIË / 2019

Lucas Belvaux
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre
Daroussin
REGISSEUR

Shannon Murphy
CAST Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay

REGISSEUR

CAST

Dit emotioneel debuut weet een prachtige
balans te vinden tussen komedie en tragedie,
hoe vreemd dit ook mag klinken.

Enkele van de belangrijkste Franse
acteurs maken van Des Hommes een knap
psychologisch drama.

MA 12 APR.
20 UUR

MA 5 APR.
20 UUR
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DRAMA

april

Été 85
Normandië, ‘85. De zomervakantie is net begonnen, als de 16-jarige Alexis na het kapseizen van zijn zeilbootje wordt
gered door David. Het is de start van een bijzondere vriendschap. David is een droom van een vriend en de jongens
hebben samen de tijd van hun leven. Maar zal de droom langer duren dan deze zomer?
100 MIN / FRANKRIJK / 2020

François Ozon
Felix Lefebvre, Benjamin Voisin

REGISSEUR
CAST

De film is een mooi geënsceneerde romance met een duister kantje.
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MA 19 APR.
14.30 & 20 UUR

Praktisch
Prijzen maandagfilm
€ 7 / € 5 KH Uitpas, - 26 jaar
€ 45 voor 10-beurten filmpas, exclusief voor
KH Uitpassers. Afwijkende prijzen staan vermeld bij
de film. Tickets kunnen enkel op voorhand worden
gekocht aan de balie van Cultuurcentrum Scharpoord
of via T 050 630 430. De films vinden plaats in de
schouwburg van Cultuurcentrum Scharpoord.
Onze maandagfilms zijn, onder voorbehoud, steeds
ondertiteld in het Nederlands en Frans.

Beverly Screens

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 evengoed 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 Cultuurcentrum Scharpoord.

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
knokkeheist

cultuur
knokkeheist

2021

lezingen

2021

cursussen
& uitstappen

podium

2021

cultuur
knokkeheist

Tot binnenkort in
Cultuurcentrum Scharpoord!

cultuur.knokke-heist.be

v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2021

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

