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JEUGDFILMS
[ACDV] A KIRK
Smallfoot
Kirkpatrick, Karey
Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe
ontdekkingen: Smallfoot. Een animatie-avontuur voor alle leeftijden, met
originele muziek en een sterrencast. Smallfoot zet een mythe op zijn kop als een
slimme jonge yeti iets vindt waarvan hij niet wist dat het bestond: een mens.
Het nieuws over deze ‘Smallfoot’ zorgt voor oproer binnen de onwetende yetigemeensch ap; Wie of wat leeft er nog meer in de wijde wereld buiten hun
eigen besneeuwde dorpje? Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en
vreugdevolle nieuwe ontdekkingen.

[ACDV] A SMIT
Superjuffie!
Smits, Martijn
Juf Josje is een heel gewone juf, maar als ze een mysterieus beeldje ontdekt,
verandert ze plotseling in Superjuffie. Ze schiet als een groene tornado door de
lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn! Dit is nogal
onhandig als je als nieuwe juf les moet geven aan groep 6. Een aantal leerlingen
ontdekt het geheim van Josje en helpt haar smoesjes te verzinnen voor de strenge
meester Snor zodat zij dieren kan blijven redden. Maar als er een tijgertje
verdwijnt uit de dierentuin, moeten Superjuffie en de kinderen samenwerken om
dit mysterie op te lossen en grotere problemen te voorkomen.
In de avonturen van Superjuffie is het grootste avontuur om op te komen voor
jezelf en te leren dat jij er mag zijn.

[ACDV] A VAND
Uilenbal
Van Dusseldorp, Simone
Een feelgood familiefilm over vriendschap, dieren en avontuur in de natuur!
Uilenbal gaat over de 8-jarige Meral die net is verhuisd. Ze wil graag met de
kinderen uit haar nieuwe buurt spelen, maar het maken van nieuwe vrienden valt
niet mee. Op haar kamer ontdekt ze de muis Piepiep en ze neemt hem mee op
schoolkamp. Dankzij Piepiep sluit Meral onverwachts vriendschap met het
populaire meisje Desi (Jashayra Oehlers), de stoere
Jason (Matheu Hinzen) en de verlegen Vito (Felix
van de Weerdt). Wanneer Piepiep echter in een
onbewaakt moment door een uil gegrepen wordt,
lijkt Meral ontroostbaar en geeft haar nieuwe
vrienden de schuld. Tijdens een spannende tocht om
de uilenbal met Piepiep’s botjes te zoeken, ontdekt
Meral hoe belangrijk vriendschap kan zijn.

SPEELFILMS
[ACDV] ARNO
Caged no more
Arnold, Lisa
Caged No More vertelt het waargebeurde verhaal van Aggie Prejean. Deze
grootmoeder doet er alles aan de zusjes Skye en Elle terug te vinden, die zijn
ontvoerd door hun nietsontziende vader Jack. Het zijn de kinderen van haar
overleden peetdochter maar ze houdt van hen als haar eigen kleindochters. Ze
ontdekt dat Jack zijn dochters heeft meegenomen naar Griekenland en hen daar als
slaven verkocht heeft om zijn drugsschuld af te betalen. Aggie roept de hulp in van
een oom van de meisjes, een gerespecteerde lokale filantroop, en zijn zoon Wil, een
getrainde militair. Het drietal stopt niet voordat de twee zusjes weer veilig thuis
zijn.

[ACDV] BART
Madame Bovary
Barthes, Sophie
Emma Bovary is een boerendochter die droomt van een romantisch en bourgeois
leven in de grote stad. Zij trouwt met een plattelandsarts die haar echter niet het
leven geeft waar zij naar verlangt. Eenzaam probeert zij haar fantasieën gestalte te
geven door een reeks romances en de aanschaf van exotische kleding. Het is echter
duidelijk dat zij langzaam maar zeker steeds verder afraakt van de werkelijke
vervulling van haar verlangens. Zij verliest elke greep op de realiteit.

[ACDV] CONI
Niet schieten
Coninx, Stijn
Bij de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel op
het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november
1985 ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn
ouders en zus voor zijn ogen worden
neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter. De grootouders
Albert en Metje vangen hun kleinzoon op en hebben de loodzware opdracht om
ondanks het grote verlies en verdriet, en vele onbeantwoorde vragen, hun kleinzoon
een toekomst te bieden…

[ACDV] COOK
On Chesil Beach
Cooke, Dominic
1962. Tijdens hun huwelijksreis droomt het pasgetrouwde jonge stel Florence en
Edward van hun toekomst samen. Ze beseffen echter nog niet dat de beslissingen
die ze die zomer nemen invloed zullen hebben op de rest van hun leven. Gebaseerd
op het gelijknamige boek van Ian McEwan, die zelf ook het scenario voor de film
schreef.

[ACDV] COOP
A star is born
Cooper, Bradley
A Star is Born vertelt het verhaal van Jackson Maine
(Bradley Cooper), een in verval geraakte country-ster. Hij
ontdekt het onbekende talent Ally (Lady Gaga). De twee
krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de
schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack
zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de
schaduw komt te staan.

[ACDV] CUYP
Préjudice
Cuypers, Antoine
Een psychologisch familiedrama over ontkenning en paranoia, opstand en valse
voorwendselen: hoe ver is een familie bereid te gaan om zichzelf in evenwicht te houden?
De 32-jarige Cédric woont nog bij zijn ouders en baart hen al jarenlang zorgen. Tijdens een
familiediner komt hij erachter dat zijn zus in verwachting is. Terwijl het nieuws door de hele
familie met oprechte blijheid wordt onthaald, vindt Cédric het maar vreemd, en voelt hij
eerder een zekere wrok die ontaardt in woede. Het veroorzaakt verhitte discussies en haalt
wederzijds onbegrip naar boven dat al jarenlang parten speelt binnen de familie.

[ACDV] DECH
A bras ouverts
De Chauveron, Philippe
Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) is een Franse mediafiguur uit de literaire scène.
Hij is getrouwd met een rijke erfgename, die alle voeling met de realiteit verloren heeft.
Tijdens een televisiedebat promoot hij z’n nieuwe roman “A bras ouverts”, waarin hij alle
welgestelden oproept om armen op te vangen bij hun thuis'. Zijn tegenstander daagt hem uit
om de daad bij het woord te voegen. Diezelfde avond gaat de bel in zijn poepchique villa te
Marnes-la-Coquette. De overtuigingen van Fougerole zullen zwaar op proef gesteld worden.

[ACDV] DHON
Girl
Dhont, Lukas
Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste droom is om carrière te
maken als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is geboren als
jongen. Echter, samen met haar vader en jonge broertje tracht ze de wereld te
trotseren. Tijdens het Filmfestival van Cannes sleepte Girl verschillende prijzen in de
wacht. Debuterend regisseur Lukas Dhont werd bekroond met de prestigieuze Camera
d’Or, de jonge hoofdrolspeler Victor Polster won de prijs voor de Beste Vertolking in
Un Certain Regard, de internationale pers beloonde Girl met de Prix Fipresci en de
film won ook nog eens de Queer Palm. Bij de wereldpremière tijdens het Filmfestival
van Cannes werd de film beloond met een minutenlang durende staande ovatie.

[ACDV] EYRE
The children act
Eyre, Richard
Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het Hooggerechtshof waar ze bekend
staat om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe
familierecht. Wanneer haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te bezwijken
onder haar toewijding voor het vak stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak. De
17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer
leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke
medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over
leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt. Haar
uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden. Gebaseerd op de
gelijknamige bestseller van Booker-Prize winnaar Ian McEwan, die tevens het
scenario schreef voor de film.

[ACDV] FEIG
A simple favor
Feig, Paul
Mama en vlogster Stephanie (Anna Kendrick) gaat op zoek naar de waarheid achter
de plotse verdwijning van haar beste vriendin Emily (Blake Lively). Stephanie krijgt
hiervoor de hulp van Emily's man Sean (Henry Golding). Het verdwijningsverhaal
doet je van de ene in de andere theorie storten. Maar langs de andere – en misschien
zelfs de belangrijkste – kant neem je het geheel niet te zwaar op door de luchtige
noot die haast als een constante doorheen de film klinkt. Een sexy en stylish thriller
vol verrassingen, verraad, geheimen, onthullingen, liefde, moord en wraak!
[ACDV] GARR
Dogman
Garrone, Matteo
Marcello bezit een hondentrimsalon in een vervallen buitenwijk aan de Italiaanse
kust. Hij is een bescheiden man, houdt van zijn werk en wordt zeer gewaardeerd
door zijn buurgenoten. De rust in de wijk wordt verstoord als Simone, een exbokser verslaafd aan cocaïne, vrijkomt en de buurt terroriseerd.
[ACDV] GEOR
Blue eyes
Georgsson, Henrik
Blue Eyes (Blå ögon) is een actuele thrillerserie over politieke samenzweringen,
sabotage en menselijk drama in de Zweedse samenleving. Terwijl Zweden zich
voorbereidt op de verkiezingen, wordt de conservatieve politica Annika Nilsson
vermoord. Tegelijkertijd verdwijnt ook de stafchef van het Ministerie van Justitie
onder mysterieuze omstandigheden. De Minister van Justitie vraagt zijn
voormalig stafchef Elin Hammar terug te keren in haar oude functie. Elin ziet
haar kans schoon om haar carrière nieuw leven in te blazen. Ze wordt zich echter
al snel bewust van vreemde incidenten binnen het departement. Hoe dieper ze
graaft, hoe meer ze verstrikt lijkt te raken in een samenzwering van een
extreemrechtse groepering die alles op alles zet om de uit komst van de
komende verkiezingen te beïnvloeden. Desnoods met de nodige terreur…

[ACDV] HOLD
Book club
Holderman, Bill
Diane (Diane Keaton) is pas vrijgezel na een huwelijk van 40 jaar. Vivian (Jane
Fonda) geniet van haar leven als eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen)
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol
(Mary Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen zal nooit
meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey in hun boekenclub lezen. Door het
aanwakkeren van een oude vlam of door nieuwe romances inspireren ze elkaar aan
een nieuw hoofdstuk van hun leven te beginnen. Misschien wel het beste hoofdstuk
tot nu toe.

[ACDV] KECH
Mektoub, my love : canto uno
Kechiche, Abdellatif
Het is 1994. Amin hoopt als scenarioschrijver een bestaan op te kunnen bouwen in
Parijs. Maar in de zomer keert hij terug naar Sète in het zuiden van Frankrijk om
vakantie te vieren met zijn familie en jeugdvrienden. In het gezelschap van zijn neef
Tony en beste vriendin Ophélie slijten ze de dagen in het Tunesische restaurant van
de familie, de kroegen in de buurt en op het strand waar de vakantievierende meisjes
te vinden zijn. Vakantieliefdes, drank en hormonen stuwen de dagen voort.

[ACDV] LEE
BlacKkKlansman
Lee, Spike
Regisseur Spike Lee is boos. Op Donald Trump,
op alt-right, op racisten. Maar die woede zet
Amerika’s felste regisseur deze keer om in
humor. BlacKkKlansman is een sfeervolle
seventieskomedie met een hallucinante,
waargebeurde plot: een zwarte detective
infiltreert in de Ku Klux Klan. BlacKkKlansman is pittig, gelaagd en relevant
entertainment, met een enorme liefde voor de Afro-Amerikaanse
gemeenschap. Alleen: in al zijn boosheid is Lee niet erg subtiel. De Klanleden worden veelal afgeschilderd als achterlijke hillbilly’s of naïeve losers.
Dat maakt hen relatief ongevaarlijk.

[ACDV] LELI
Disobedience
Lelio, Sebastián
Academy Award® winnares Rachel Weisz en Rachel McAdams spelen in dit
spannende drama over een vrouw die terugkomt in een gemeenschap, die haar
decennia eerder verbande wegens een verliefdheid op een jeugdvriendin. Eenmaal
terug laait hun passie weer op, als ze de grenzen van het geloof en seksualiteit
onderzoeken in deze film, die door recensenten “romantisch en aangrijpend”
(Parade) wordt genoemd.

[ACDV] MARS
The mercy
Marsh, James
De film vertelt het verhaal van de legendarische solozeiler Donald Crowhurst. In 1968
besloot hij tegen het advies van onder andere zijn vrouw mee te doen aan de Golden Globe
Race. Hij zou vervolgens dagen alleen op de ocean verblijven met verregaande gevolgen...

[ACDV] NOLL
Aloys
Nölle, Tobias
Tobias Nölles speelfilmdebuut is een pakkende thriller die elementen van Memento en The
Conversation combineert met een surrealistische vertelwijze. De Oostenrijkse filmster Georg
Friedrich is in topvorm als de verlegen einzelgänger die door een vrouwelijke beller in een
telefoonspel gelokt wordt en langzaam verstrikt raakt in het schemergebied tussen droom en
realiteit.
[ACDV] RISK
Bullets
Riski, Pete
Undercoveragente Mari Saari infiltreert in Helsinki de cel van Madina Taburova, een ronselaar
voor zelfmoordterroristen die naar Finland is gekomen voor haar laatste missie. De enige manier
voor Mari om de aanslag te voorkomen is vriendschap sluiten met Madina. Maar dan ontdekt
Mari dat er geen zelfmoordaanslag wordt beraamd, maar een politieke moord.

[ACDV] SULL
Anne of Green Gables trilogy
De drie met diverse Awards bekroonde films volgen het indrukwekkende leven van het
betoverende weesmeisje Anne Shirley (Megan Follows) op het landgoed Green Gables.
We zien Anne opgroeien van puber naar sterke, zelfstandige vrouw. Een aangrijpend
verhaal vol humor, hoop, geloof, strijd en emotie, gefilmd in de prachtige omgeving van
het Canadese Prince Edward Island.

[ACDV] TSAI
I don't want to sleep alone
Tsai, Ming-Liang
Nadat de dakloze Hsiao-kang afgetuigd werd, wordt hij naar een kelderappartement in een smoezelig gekraakt
fabriekspand gebracht. Hij wordt opgevangen door een groep Bangladese migranten. Tijdens zijn herstel, neemt
hij de tijd om de omgeving te verkennen. In een koffiebar ontmoet hij Chyi, een dienster die samenleeft met haar
oudere bazin en haar verlamde zoon. Met I don't want to sleep alone brengt de meester van het absurde
minimalisme Tsai Ming Liang opnieuw een film met randfiguren in een multiculturele grootstad.

[ACDV] VANH
Eigen kweek
Vanhoebrouck, Joël
Seizoen 2
Seizoen 3

INFORMATIEF
[ACDV] 225 SCIE
Science of the bible
In Science of the bible worden verhalen uit de Bijbel uitgebreid wetenschappelijk
geanalyseerd met behulp van de meest moderne technieken. "CSI" methoden
worden gecombineerd met traditionele archeologische opgravingen en nemen veel
Bijbelse legendes, zoals de geboorte van Jezus, zijn geneeskracht, zijn
wederopstanding en vele anderen onder de loep. De uitkomst is in veel gevallen
verassend of zelfs schokkend. Science of the bible bevat 3 dvd's met een totale
speelduur van 450 minuten en onderzoekt het leven van Jezus van geboorte tot
wederopstanding en de rol van Maria Magdalena in de vroeg Christelijke kerk.

[ACDV] 639.2 BELL
The eagle huntress
Bell, Otto
Brits-Mongools-Amerikaanse documentaire (2016) van Otto Bell over een 13-jarig Mongools
meisje dat van haar vader de kunst van het jagen met een arend - een typische
mannenaangelegenheid - aangeleerd krijgt Jagen met een arend, dat is een
mannenaangelegenheid in Mongolië. Maar al sinds haar jeugd helpt Aisholpan haar vader bij
het trainen van deze prachtige dieren. Op
haar 13de beslissen ze om samen een
arend te adopteren en er een heuse
vossenjager van te maken. Zal Aisholpan
erin slagen om de tradities te doorbreken
en aanvaard te worden door de ouderen
van haar dorp?

[ACDV] 944.7 NAPO
Napoleon Bonaparte
Op 18 juni 1815, honderd dagen na Napoleons terugkeer uit Elba, staan de keizerlijke
legers juist ten zuiden van Brussel tegenover de Britse en Nederlandse troepen. Twee
dagen eerder heeft Napoleon de Britten onder bevel van de gevreesde Wellington en
de Nederlanders bij Grouchy een gevoelige nederlaag toegebracht. Ook de Pruisische
legers onder Blücher zijn door hem nabij Ligny in de pan gehakt. De doorstoot van
Napoleon naar het noorden is een kwestie van tijd…
De Pruisen zullen zich op deze memorabele dag echter herstellen en een gewaagde
tegenaanval inzetten op veldheer Napoleon. De bloedige strijd op deze namiddag van 18 juni
1815 gaat de boeken in als De slag bij Waterloo, als het onvoorstelbare toch gebeurt dankzij
geniaal strategische zetten van Wellington en Blücher!

