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JEUGDFILMS
[ACDV] A CASP (Nederlands gesproken)
Casper en Emma: beste vriendjes
Casper en Emma op wintersport
Casper en Emma op safari
De films draaien om de twee 5-jarigen Casper en Emma. Ze hebben allebei een knuffel:
Caspers knuffel heet Welpje en Emma’s knuffel heet Mevrouw Konijn. Deze knuffels kunnen
praten! Casper en Emma nemen hun knuffels overal mee naar toe.
Boekverfilmingen van “ Karsten og Petra” geschreven door de Noor Tor Åge Bringsværd.

[ACDV] A RECK
De ster
Reckart, Timothy
Een kleine maar dappere ezel en zijn dierenvrienden worden de onbezongen
helden van het eerste kerstfeest.

[ACDV] A SALD
Ferdinand
Saldanha, Carlos
Ferdinand is een grote stier met een klein hartje. Als hij ten onrechte aangezien
wordt voor een gevaarlijk beest wordt hij gevangen genomen en weggevoerd.
Ferdinand bewijst dat je, je stierlijk kunt vergissen als je enkel op iemands
uiterlijk afgaat. Geïnspireerd op het geliefde kinderboek The Story of Ferdinand.

[ACDV] A STEV
Sherlock Gnomes
Stevenson, John
De geliefde tuinkabouters uit Gnomeo and Juliet zijn terug met een nieuw
avontuur in Londen. Nadat Gnomeo en Juliet met hun vrienden en familie
arriveren in de stad, beginnen ze eerst met het lenteklaar maken van de tuin. Maar
dan komen ze erachter dat iemand in Londen tuinkabouters ontvoert. Als Gnomeo
en Juliet thuiskomen en ze ontdekken dat iedereen in hun tuintje weg is, dan is er
maar één tuinkabouter die ze kunnen inschakelen... Sherlock Gnomes.

[ACDV] A TART
Hotel Transsylvanië 3 : een monsterlijk leuke vakantie
Tartakovsky, Genndy
Ga met je favoriete monsters mee op een vakantieavontuur! Drac is toe aan rust na
het iedereen in het hotel naar de zin gemaakt te hebben. De monsters gaan op een
cruise om te genieten van monstervolleybal, exotische excursies en wat maanlicht
meepakken op het dek. Maar de trip komt in zwaar weer als Mavis ontdekt dat
haar vader valt voor de mysterieuze kapitein van het schip van het schip, Ericka,
die een gevaarlijk geheim verbergt dat hun droomvakantie wel eens in het water
kan laten vallen.

[ACDV] B BIRD
The Incredibles 2
Bird, Brad
In het vervolg op de eerste Incredibles film keert onze superheldenfamilie terug in
een nieuw avontuur!
Deze keer staat Helen, de moeder van het gezin, in de spotlights terwijl Bob
thuisblijft om voor de kinderen te zorgen als een echte huisvader betaamd. Het is
jammer genoeg een grote uitdaging om Violet en Dash in het gareel te
houden en te wennen aan een dagelijks en gewoontjes leven. De hele
familie heeft het er moeilijk mee en ondertussen
blijven baby Jack-Jacks superkrachten
groeien. Als er een nieuwe schurk
opduikt moeten de Incredibles samen
met Frozone een manier vinden om
hem tegen te houden.

NIEUWE MUZIEK DVD
[ACDV] 784 KDRI
K3: Love cruise
Sonck, Frederik

SPEELFILMS
[ACDV] ANDE
Isle of dogs
Anderson, Wes
Isle of Dogs vertelt het verhaal van Atari Kobayashi, een 12-jarig pleegkind van
de corrupte burgemeester Kobayashi. Na het uitroepen van de noodtoestand
worden alle huisdieren van Megasaki City verbannen naar een grote
afvalstortplaats genaamd Trash Island.

[ACDV] ARCE
The dark tower
Arcel, Nikolaj
Revolverheld Roland Deschain (Idris Elba) zoekt een woestijnachtig landschap af
op zoek naar The Dark Tower, in de hoop dat hij hiermee zijn met uitsterven
bedreigde wereld kan redden. Gebaseerd op de bestselling boekenreeks van
Stephen King.

[ACDV] BAYO
Jurassic world : fallen kingdom
Bayona, Juan Antonio
Het is vier jaar geleden dat het pretpark en luxe resort Jurassic
World werd vernietigd door ontsnapte dinosaurussen. Terwijl de
dinosaurussen probeerden te overleven in de junlge werd Isla
Nubar verlaten door de mens. Wanneer de slapende
vulkaan op het eiland opnieuw tot leven komt,
plannen Owen (Chris Pratt) en Claire (Bryce
Dallas Howard) een missie om de resterende
dinosaurussen te redden vooraleer ze
uitgestorven zijn. Owen wil absoluut Blue, zijn
hoofd raptor, terugvinden. Claire maakt er haar missie
van om deze wonderbaarlijke wezens te redden. Eens
aangekomen op het door lava geteisterde eiland, onthult hun
expeditie een samenzwering die onze planeet kan vernietigen.

[ACDV] BISP
Figlia mia
Bispuri, Laura
Het zonovergoten Sardinië is de setting van deze zomerse film. De verlegen
Vittoria heeft een hechte band met haar liefhebbende moeder Tina (Valeria
Golino). Hun rustige leven op Sardinië wordt volledig op zijn kop gezet wanneer
het jonge meisje ontdekt dat het lokale feestbeest Angelica (Alba Rohrwacher)
haar biologische moeder is. Wanneer Angelica gedwongen wordt om te verhuizen
vanwege financiële problemen, vraagt ze om Vittoria te mogen ontmoeten. Deze
ontmoeting verandert de levens van de drie vrouwen.

[ACDV] BOHS
Berlin 59
Bohse, Sven
Berlijn 1959. Drie jaar na de eerste miniserie keren we terug naar Berlijn, naar
moeder Caterina Schöllack, eigenaresse van een dansschool, en haar drie dochters
die elk op hun manier een eigen leven proberen op te bouwen tijdens het
Wirtschaftswunder en de opkomst van de vrouwenbeweging.

[ACDV] BOON
La ch'tite famille
Boon, Dany
Valentin D, die samen met zijn partner Constance een succesvol designerduo
vormt, heeft om een plek in de exclusieve wereld vol luxe te verwerven altijd
gelogen over zijn eenvoudige komaf. Wanneer zijn ongemanierde moeder, broer
en schoonzus onverwachts bij de opening van zijn retrospectief in het prestigieuze
Palais de Tokyo in Parijs komen opdagen, botsen Valentins twee werelden
onvermijdelijk met elkaar. Al helemaal wanneer Valentin ook nog eens wordt
aangereden door een auto, daardoor zijn geheugen verliest en zich twintig jaar in
het verleden waant, toen hij nog een Noord-Franse, chti-sprekende arbeiderszoon
was.

[ACDV] COIX
The bookshop
Coixet, Isabel
weduwe Florence Green (Emily Mortimer) haar leven weer op te pakken door een
boekwinkel te openen. Ze is een krachtige vrouw die haar dromen najaagt, maar eind
jaren vijftig in het Britse kustplaatsje doet haar winkel meer stof opwaaien dan
verwacht. Onder leiding van de welgestelde Violet Gamart (Patricia Clarkson) en haar
man wordt Florence door haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen gewerkt. Toch
vindt ze steun bij de mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy), die vindt dat het stadje
wel toe is aan wat verandering.
Deze boekverfilming van regisseur Isabel Coixet is een groot succes in Spanje waar de
film 3 Goya's (Spaanse Oscars) + de film won de "Prijs voor Beste Boekverfilming
van het jaar' op de Frankfurter Buchmesse.

[ACDV] COPP
Paris can wait
Coppola, Eleanor
Anne (Diane Lane) staat op een kruispunt in haar leven. Lang getrouwd met een
succesvolle, ambitieuze, maar onverschillige filmproducent (Alec Baldwin), gaat
ze onverwachts op een roadtrip van Cannes naar Parijs met een zakenrelatie van
haar man (Arnaud Viard). Wat een rit van zeven uur zou zijn, wordt een
tweedaags avontuur met prachtige bezienswaardigheden, heerlijk eten en goede
wijn, humor, wijsheid en romantiek, waardoor Anne's zintuigen en haar levenslust
weer wakker worden.

[ACDV] DEAR
Escobar
De Aranoa, Fernando Léon
“Escobar (Loving Pablo)” volgt het waargebeurde verhaal van de opkomst en
ondergang van een van de grootste, rijkste en meest gevreesde drugshandelaren in
de geschiedenis; Pablo Escobar (Javier Bardem). Escobar werd beroemd en
berucht door de cocaïnehandel, verdiende miljarden en doodde duizenden
mensen. In “Escobar” zie je dit keer door de ogen van de charmante journaliste
Virginia Vallejo (Penélope Cruz) zijn leven en hun gepassioneerde en
stormachtige affaire ten tijde van zijn terreur dat een heel land verwoestte…

[ACDV] DUPO
Au revoir là-haut
Dupontel, Albert
Aan het einde van de eerste wereldoorlog bevinden Édouard en Albert zich in de
loopgraven. Daar komen ze niet ongeschonden uit. Na de oorlog lijken de
briljante tekenaar en de bescheiden boekhouder tot elkaar veroordeeld. Met een
bedrieglijk plan besluiten de kameraden het Franse volk een lesje te leren en
fortuin te maken.

[ACDV] EAST
The 15:17 to Paris
Eastwood, Clint
Op 21 augustus 2015 was de hele wereld in de ban van een verijdelde terroristische
aanslag op Thalys-trein 9364 naar Parijs – een aanslag die werd voorkomen door drie
dappere jonge Amerikanen. Regisseur Clint Eastwood brengt de levens van deze
vrienden in beeld, van hun kindertijd tot de onwaarschijnlijke gebeurtenissen op die
huiveringwekkende dag. Met vriendschap als hun sterkste wapen redden ze de levens
van ruim 500 passagiers. Deze film, met de drie vrienden zelf in de hoofdrol, toont de
buitengewone moed waarmee deze helden de aanslag wisten te voorkomen.

[ACDV] FOY
The crown: seizoen 2
Foy, Claire
Vijf maanden voor 16 februari 1957, waar
koningin Elizabeth aan haar man Philip
vraagt om een manier te vinden om samen te
blijven, als een echtpaar omdat de scheiding
geen optie is, ontdekt ze vlak voordat hij
vertrekt voor een reis van 5 maanden, een
geheime foto in zijn koffer van een mooie
ballerina. Ze vermoedt dat hij haar bedriegt.
Ondertussen in Egypte, bestormden de
mannen van president Nasser de kantoren
van de Suez Canal Company, eigendom van
de Britten en de Fransen, en hebben de
controle over het kanaal overgenomen. De
premier informeert Elizabeth dat ze Egypte
zullen aanvallen om het Suezkanaal terug te
veroveren.

[ACDV] GAST
Taxi 5
Gastambide, Franck
Sylvain Marot, een Parijse superflik en eersteklas coureur, wordt tegen zijn zin
overgeplaatst naar het politiekantoor van Marseille. Ex-commissaris Gibert is
ondertussen burgemeester van de stad maar bengelt onderaan in de peilingen. Hij geeft
Marot de opdracht om een notoire Italiaanse misdadigersbende op te rollen, die met
Ferrari’s juwelierszaken berooft.

[ACDV] GOME
All Saints
Gomer, Steve
Gebaseerd op het inspirerende, waargebeurde verhaal van Michael Spurlock (John
Corbett), een verkoper die pastoor is geworden, de kleine kerk die hij moest sluiten en
een groep vluchtelingen uit Zuidoost-Azië. Samen riskeerden ze alles om zaden te
planten voor een toekomst die hen allemaal zou kunnen redden.

[ACDV] HAIG
Lean on Pete
Haigh, Andrew
De vijftienjarige Charley Thompson is op zoek naar vastigheid in zijn leven.
Als zoon van een alleenstaande vader die moeite heeft zijn eigen leven op de
rails te houden, kent hij weinig zekerheden en is hij vaak op zichzelf
aangewezen. Wanneer ze naar Portland verhuizen, hoopt hij op een nieuwe
start. Charley vindt er werk bij Del Montgomery, een doorgewinterde
paardentrainer die samen met zijn jockey Bonnie geld verdient met races,
en sluit vriendschap met het versleten renpaard Lean on Pete. Wanneer Del
onverwacht zijn paard naar de slacht wil sturen, gaat Charley er met Lean
on Pete vandoor. Hij maakt een gevaarlijke tocht door de uitgestrekte
wildernis van Oregon en Wyoming, op zoek naar de geliefde tante die hij al
jaren niet meer heeft gezien.
[ACDV] KRAS
A quiet place
Krasinski, John
In de wurgend spannende thriller moet een gezin sluipend, lippend en gebarend door het
leven gaan. Het minste geluid kan hen overleveren aan geheimzinnige wezens die jagen op
het gehoor. In het volle besef dat zelfs een voetstap of gefluister dodelijk kunnen zijn,
proberen Evelyn (Emily Blunt) en Lee (John Krasinski) een manier te vinden om hun
kinderen koste wat kost te beschermen en hun loerende vijanden te overwinnen. Het publiek
trok in grote – stilzwijgende – drommen naar de zaal en de pers bejubelde de psychologische
horrorfilm als een van de must see movies van het jaar!

[ACDV] LAWR
Red sparrow
Lawrence, Francis
Dominika Egorova wordt tegen haar wil opgeleid tot superspion die haar lichaam moet
gebruiken als wapen. Haar eerste doelwit is een CIA-agent, maar ze gaan steeds meer voor
elkaar voelen, waardoor zowel de VS als Rusland in gevaar komen.

[ACDV] LELI
Una mujer fantástica (Oscar 2018 - Foreign Language Film)
Lelio, Sebastián
De transseksuele Marina en haar twintig jaar oudere vriend Orlando zijn verliefd, gelukkig
en bezig een gezamenlijke toekomst op te bouwen. Maar wanneer hij plotseling komt te
overlijden is het leven zoals Marina dat kende plotseling voorbij. Tijd om te rouwen wordt
haar niet gegund. Zowel de doctoren als zijn familie zijn argwanend over haar exacte rol bij
zijn dood. Terwijl er een onderzoek wordt gestart, sluit zijn familie -die de relatie nooit heeft
geaccepteerd- haar volledig buiten. Ze is niet welkom op de begrafenis en wordt zijn
appartement uitgezet. Marina laat zich echter niet zomaar buitenspel zetten en vecht voor
haar recht om zichzelf te kunnen zijn.

[ACDV] MCQU
Mission impossible: fallout
McQuarrie, Christopher
Tijdens een gevaarlijke missie om gestolen plutonium terug te
halen, kiest Ethan Hunt (Tom Cruise) om zijn vrienden te redden
boven het voltooien van de missie. Zo valt de buit in handen van
een dodelijk netwerk van hoogopgeleide agenten die erop uit zijn
om de beschaving te vernietigen. Nu het lot van de wereld aan een
zijden draadje hangt, moeten Ethan en zijn IMF-team
noodgedwongen samenwerken met een bikkelharde CIA-agent
(Henry Cavill). Kunnen ze, in een adembenemende race tegen de
klok, de nucleaire dreiging alsnog afwenden?
[ACDV] MILL
20th century women
Mills, Mike
Santa Barbara, 1979. De vijftienjarige Jamie groeit op bij zijn alleenstaande
moeder Dorothea in een groot pand waar verschillende huurders hun
toevlucht hebben gevonden. Dorothea is 55 en duidelijk van een andere
generatie, maar ze doet haar best om haar zoon te begrijpen. 20th Century
Women is een ontroerend en hartverwarmend portret van de vijftienjarige
Jamie en zijn excentrieke moeder. Een ode aan de mensen die ons opvoeden
en de jaren die ons vormen.
[ACDV] PEAR
Beast
Pearce, Michael
Het ongetemde ruige landschap van het eiland Jersey staat in schril contrast
met het verstikkende milieu waarin de jonge vrouw Moll (Jessie Buckley)
haar tijd doodt. Ze probeert zich los te maken uit het gezin waar ze woont
met een dementerende vader en dominante, manipulatieve moeder. Een eerste
ontmoeting met de mysterieuze en vrijgevochten outsider Pascal (Johnny
Flynn), brengt haar het hoofd op hol. Ook als hij verdacht wordt van
betrokkenheid bij een serie wrede moorden, blijft zij onwrikbaar achter
Pascal staan. Gaandeweg wordt duidelijk dat beiden worstelen met een
geheim, iets wat hun band nog intenser maakt. En de vraag rijst wie
slachtoffer en wie dader is in deze cinematografisch wonderschone
psychologische thriller.
[ACDV] REIN
LBJ
Reiner, Rob
Nadat de machtige senaat Lyndon Baines Johnson (Woody Harrelson) in 1960 de
democratische voorverkiezingen verliest van senator John F. Kennedy, stemt hij er mee in om
de running mate van zijn rivaal te worden. Zodra ze de presidentsverkiezingen winnen wordt
Johnson vice president. Op 22 november 1963 verandert dit echter rigoureus, wanneer Kennedy
wordt vermoord en Johnson het presidentschap in handen geduwd krijgt, met zijn vrouw Lady
Bird aan zijn zijde. Terwijl de natie rouwt kampt Johnson met tegenstander Bobby Kennedy en
voormalig mentor Richard Russell, terwijl hij probeert JFK's nalatenschap te eren door op te
komen voor de historische Civil Rights Act van 1964 .

[ACDV] TOLE
Le sens de la fête
Toledano, Eric
Max is al 30 jaar traiteur. Hij heeft al honderden feestjes georganiseerd en heeft er zo
stilaan genoeg van. Voor Pierre en Helena is het vandaag de grote dag: ze trouwen in
een prachtig kasteel. Zoals gewoon heeft Max alles tot in de puntjes voorbereid. Alles
staat klaar voor een perfecte trouwpartij. Maar dan haalt een reeks tegenslagen de
strakke planning overhoop... elk moment van emotie en geluk kan in een oogwenk
omslaan in rampspoed. Vanaf de voorbereidingen 's ochtends tot het nachtelijke einde
gluren we achter de schermen... We ontdekken het feest door de ogen van de mensen
die één talent gemeen hebben: weten hoe je een geweldig feest geeft.

[ACDV] VALL
Sharp objects
Vallée, Jean-Marc
Sharp Objects is een psychologisch drama over een stadse journaliste die terugkeert
naar het dorp waar ze is opgegroeid om de moord op twee tienermeisjes te verslaan.
Sharp Objects is geregisseerd door Jason Blum en gebaseerd op het boek met dezelfde
naam geschreven door de “The New York Times bestselling” schrijfster Gillian Flynn.
Camille (Amy Adams) is nog maar net terug van haar verblijf uit een psychiatrisch
ziekenhuis, maar verslaggever Camille Preaker krijgt meteen een zorgwekkende
opdracht: ze moet naar haar geboortedorp om verslag te doen van de moord op twee
jonge meisjes. Camille kan zich goed inleven in de twee jonge slachtoffers – iets té
goed. Om het verhaal te kunnen afmaken moet ze de psychologische puzzel van haar
eigen verleden oplossen – en overleven.

[ACDV] VANS
Don't worry, he won't get far on foot
Van Sant, Gus
John Callahan (Joaquin Phoenix) bruist van de levenslust, heeft een talent voor
politiek incorrecte humor en een drankprobleem. Na een wilde feestnacht belandt hij
voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Vanuit een schijnbaar uitzichtloze situatie
maakt John echter een vriend voor het leven (Jonah Hill) binnen een excentrieke AAgroep. Bovendien ontmoet hij de vrouw van zijn leven (Rooney Mara) en verwerft hij
nationale faam en glorie met zijn schofferende cartoons. Gewapend met een stevige
dosis sarcastische humor en snijdende eerlijkheid, wordt John een voorbeeld van
levensvreugde.

INFORMATIEF
[ACDV] 732 ROTH
Rothko 1903-1970 : un humaniste abstrait
Morgensztern, Isy
De wereldberoemde Amerikaanse schilder Mark Rothko kwam op 25/09/1903 in Letland ter
wereld. Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van kleurenschilderijen. In 1913
emigreerde hij op tien jarige leeftijd naar New York. Rothko studeerde psychologie en
filosofie aan Yale-universiteit maar verliet de universiteit zonder zijn diploma en verhuisde
naar New York City naar de Art Students League en de New School of Design.

[ACDV] 784 CAVE
One more time with feeling
Dominik, Andrew
Het wereldwijd lovend onthaalde One More Time With Feeling van Andrew Dominik over de
totstandkoming van het nieuwe Nick Cave & The Bad Seeds album Skeleton Tree. Visueel
uniek is One More Time With Feeling een openhartige, breekbare en rauwe documentaire die
is gefilmd in zwart-wit en 3D. Naast interviews spelen Nick Cave & The Bad Seeds alle
nummers van Skeleton Tree. Oorspronkelijk bedoelt als eenmalige simultane vertoning op 8
september in 950 bioscopen in dertig landen wereldwijd, werden er wegens overweldigende
belangstelling overal extra voorstellingen toegevoegd.

[ACDV] 784 DAVI
Betty Davis: they say I'm different
Cox, Phil
Documentaire over de funk-koningin Betty Davis

[ACDV] 784 KDRI
K3: Love cruise
Sonck, Frederik
De meisjes van K3 zijn in de wolken: ze mogen als special guests mee met een cruise,
op het schip van kapitein Bas! Mevrouw Visschers, de directeur van de
cruisemaatschappij, is ook aan boord. Ze heeft hoge verwachtingen van het spetterende
optreden dat K3 zal geven op het eindbal! Het lijkt een rustige, ontspannen trip te
worden, maar het wordt een hele andere reis wanneer de parel die Klaasje van haar
grootmoeder heeft gekregen, plotseling verandert in een parel-elf: Elvin.
Alleen Klaasje, Hanne en Marthe kunnen Elvin zien. Elvin vaart mee met het
schip naar zijn elfendochter Ayla in de Bikinicirkel, waar hij ooit is
ontvoerd door de betbetovergrootvader van Klaasje. Elvin is dan ook
razend op de meisjes van K3 en probeert hen zoveel mogelijk in een
slecht daglicht te plaatsen. Dat doet hij door met zijn magische elfenstof
de meest waanzinnige betoveringen te doen, waardoor K3 steeds weer
in moeilijke maar hele grappige situaties belandt! Het is dan ook de
vraag of K3 er uiteindelijk in zal slagen om, ondanks de sabotage van
Elvin, het optreden voor Visschers tot een goed einde te brengen…

