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JEUGDFILMS 
 

[ACDV] A BUTL 

Missing link 

Butler, Chris 

De charismatische avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij diep in de 

Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel tussen aap en mens ontdekt. Deze toepasselijk 

genaamde Link is echter allesbehalve een monster. Hij is verrassend slim en charmant maar 

ook eenzaam omdat hij alleen leeft en niet weet waar hij vandaan komt. Bijgestaan door de 

temperamentvolle avonturier Adelina Fortnight, gaan Link en Sir Lionel op een razend 

spannend avontuur op zoek naar Link's lang verloren familie: de Yeti's. 

 

 

[ACDV] A KEST 

Corgi 

Kesteloot, Vincent 

Corgi Rex is de meest geliefde hond van het Britse koningshuis. 

Wanneer hij door de andere, jaloerse corgi’s het paleis uit wordt 

gejaagd, stuit hij op een vechtclub voor honden en moet hij zich zien 

te redden tussen nieuwe vrienden en vijanden met wie hij spannende 

avonturen beleeft. 

In het echt heeft de echte Britse koningin ook altijd corgi’s gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ACDV] A NIEU 

Tik Tak: nieuwe reeks (deel 1 &2) 

Nieuborg, Damien 

De reeks kwam in 1981 voor het eerst op tv en 

maakt sinds toen deel uit van het collectief 

geheugen. Ketnet Junior maakte een nieuwe 

reeks om opnieuw meerdere generaties 

peuters en kleuters te boeien met vertrouwde 

elementen zoals de schaapjes en het 

schaduwmannetje. 
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[ACDV] B LETT 

Pokémon detective Pikachu  

Letterman, Rob 

De eerste Pokémon bioscoopfilm over Detective Pikachu, met Ryan Reynolds 

als Pikachu. Wanneer top privé dete ctive Harry Goodman mysterieus vermist 

raakt, zorgt zijn vermissing ervoor dat zijn 21 jarige zoon Tim op zoek gaat naar 

wat er is gebeurd. 

 

In zijn zoektocht krijgt Tim hulp van de voormalige partner van zijn vader; 

Detective Pikachu (Ryan Reynolds), een schattige, hilarische super 

detective/grappenmaker die zelfs voor zichzelf nog een verwarring is. Als ze 

erachter komen dat zij het enige mens-Pokemon duo zijn dat elkaar kan verstaan, 

besluiten Tim en Pikachu samen te werken om het mysterie te ontrafelen.  

 

Jagend op aanwijzingen reizen de twee door de straten van Ryme City, een zorgeloze, moderne 

metropool waar mensen en Pokémon naast elkaar leven in een hyper realistische live-action wereld. Ze 

komen een enorme diversiteit aan verschillende Pokémon tegen en ontdekken een duister plot die de 

vreedzame balans tussen mens en Pokémon zou kunnen verstoren. 

 

 

[ACDV] B TIMM 

Vechtmeisje 

Timmers, Johan 

Als haar ouders in een vechtscheiding belanden, verhuist de eigenzinnige en licht 

ontvlambare Bo (12) met haar moeder en broer naar een Amsterdamse 

buitenwijk. Daar introduceert buurmeisje Joy haar bij de kickboks-club. Ze blijkt 

een natuurtalent te zijn en mag al snel meedoen aan de Nederlandse 

kampioenschappen, maar door de scheiding van haar ouders is Bo afgeleid en 

komt de wedstrijd steeds meer in gevaar. Bo moet leren zich te b eheersen en 

accepteren dat ze niet alles onder controle heeft. 

  



SPEELFILMS 
[ACDV] BISS 

The best of enemies 

Bissell, Robin 

Tijdens de raciaal beladen zomer van 1971 zijn Ann Atwater, een 

mensenrechtenactivist, en C.P. Ellis, een lokale Ku Klux Klan-leider, beiden 

voorzitter op een bijeenkomst over desegragatie op scholen in Durham, North 

Carolina. Het daaropvolgende debat leidt tot verrassende onthullingen die hun 

leven voorgoed veranderen. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en 

is nog altijd actueel.  

 

 

[ACDV] CANE 

Nous finirons ensemble 

Canet, Guillaume 

De vriendengroep van Max wil hem verrassen voor zijn verjaardag en trekt opnieuw naar 

het prachtige Zuid-Frankrijk. De verrassing is compleet, maar het onthaal wat minder… 

Geheimen komen aan het licht en vriendschappen worden op de proef gesteld. 

 

 

[ACDV] DECH 

Bon Dieu 2! (vervolg op deel 1) 

De Chauveron, Philippe 

De families Verneuil en Koffi zijn terug, talrijker dan ooit! 

Claude en Marie Verneuil worden met een nieuwe crisis geconfronteerd. Hun vier 

schoonzonen Rachid, David, Chao en Charles willen samen met hun vrouwen en kinderen 

Frankrijk verlaten en hun geluk in het buitenland beproeven. Maar een leven zonder hun 

kroost in de buurt kunnen Claude en Marie zich niet voorstellen, dus doen ze er alles aan 

om hen in het land te houden. Ondertussen landt de familie Koffi in Frankrijk voor het 

huwelijk van hun dochter. Ook hen wacht een aantal pittige verrassingen…  

 

 

 

[ACDV] FLET 

Rocketman 

Fletcher, Dexter 

Taron Egerton is Elton John in de nieuwe 

film Rocketman, een musical fantasy, is 

een epische muzikale fantasie over het ongelooflijke, maar menselijk 

verhaal van Elton John's doorbraakjaren. De film volgt de 

fantastische transformatie van het verlegen pianowonder Reginald 

Dwight naar de internationale superster Elton John. Dit inspirerend 

en universeel verhaal - de meest geliefde songs van Elton John 

worden uitgevoerd door ster Taron Egerton - vertelt hoe een kleine 

jongen één van de meest iconische figuren in de popcultuur werd. 

   



[ACDV] HARR 

Chernobyl 

Harris, Jared 

Dit is dé sensatie van HBO in 2019: de miniserie Tsjernobyl. Tsjernobyl 

dramatiseert het verhaal van het nucleaire ongeval in 1986, een van de ergste door 

mensen veroorzaakte catastrofes in de geschiedenis - en van de offers die zijn 

gebracht om Europa te redden van onvoorstelbare rampen. 

 

 

[ACDV] HEIN 

A private war 

Heineman, Matthew 

''A Private War is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van de meest 

gevierde oorlogscorrespondenten van deze tijd: de Britse Marie Colvin (Rosamund 

Pike). Totaal onbevreesd en opstandig dringt ze door tot de kern van gewapende 

conflicten om de onderdrukten een stem te geven. Ze interviewt rebellenleiders en 

dictators en verliest het zicht aan een oog bij een granaataanval in Sri Lanka, waarna 

ze een kenmerkend ooglapje begint te dragen. 

 

 

[ACDV] JENK 

If Beale Street could talk 

Jenkins, Barry  

If Beale Street Could Talk schetst een intiem en ontroerend 

portret over de onvoorwaardelijke liefde tussen Tish en Fonny. 

Een meeslepend, romantisch drama van de regisseur van 

Oscarwinnaar Moonlight; gebaseerd op het gelijknamige boek 

van James Baldwin. 

 

 

 

 

[ACDV] MASS 

Duelles 

Masset-Depasse, Olivier 

Alice en Céline zijn buren en tevens beste vriendinnen net zoals 

hun zoontjes Théo en Maxime, die niet van elkaar weg te slaan zijn.  

Die vrijwel perfecte harmonie wordt doorbroken wanneer Alice 

lijdzaam moet toezien hoe Maxime, het zoontje van Céline, 

verongelukt. Verblind door verdriet verwijt Céline haar buurvrouw 

dat die niet genoeg heeft gedaan om het leven van haar zoon te 

redden.  

 

Er ontstaat een breuk tussen de twee vrouwen en Alice verdenkt 

Céline ervan dat die zich wil wreken op haar zoon Théo. 

 

Film met de Belgische actrice Veerle Baetens 
  



[ACDV] NEME 

Sunset 

Nemes, Laszlo 

Er heerst onrust en chaos in Boedapest wanneer de 20-jarige Írisz terugkeert naar de 

Hongaarse hoofdstad, haar geboorteplaats. Ze solliciteert naar een baan in een elegante 

hoedenwinkel, ooit eigendom van haar ouders, Wanneer ze erachter komt dat ze een 

broer heeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Ondanks de gevaren die op de loer 

liggen, is Írisz vastberaden om haar zoektocht naar antwoorden voort te zetten, zelfs 

wanneer er donkere geheimen uit het verleden naar boven komen. 

 

 

[ACDV] PETE 

De dirigent 

Peters, Maria 

Amerika 1926: De Nederlandse 24 jarige Antonia Brico (Christanne de Bruijn) is 

als kind met haar ouders geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent 

te worden, maar die ambitie wordt door niemand serieus genomen. Haar 

pianoleraar adviseert haar om geen toelating te doen voor het conservatorium. 

Omdat ze weinig meer te verliezen heeft, keert ze terug naar haar geboorteland 

waar ze de beroemde dirigent Mengelberg smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg 

ziet dat helemaal niet zitten en stuurt haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle 

verwachting in als vrouw meer kans blijkt te maken. Na haar tweejarige studie 

aan de Rijksacademie voor Muziek zal ze daar als eerste vrouw het beroemde 

Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren. De spanning wordt haar bijna te groot, 

als de liefde van haar leven haar voor het blok zet. Wat zal Antonia kiezen?  

 

De film De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit 

Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren '20 was zij de eerste vrouwelijke 

dirigent ter wereld die succesvol grote symfonie orkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het vrouwen 

nauwelijks om aan de top van de wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. Dit jaar benoemde het 

Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een vrouwelijke chefdirigent: 

Karina Canellakis.  

  

 

[ACDV] PINT 

Touch me not 

Pintilie, Adina  

Een filmmaker en haar personages wagen zich aan een persoonlijke zoektocht naar het begrip van en de emotie 

bij intimiteit. Op de diffuse grens tussen realiteit en fictie volgt Touch me not de emotioneel geladen 

verkenningstochten van Laura, Tomas en Christian, en biedt de film een diep empathisch inzicht in hun leven. 

Verlangend naar intimiteit, maar tegelijk ook beperkt door angsten en weerstand, werken ze aan het verkennen 

en overwinnen van oude patronen, afweermechanismen en taboes.   



[ACDV] PORT 

Sollers Point  

Porterfield, Matthew 

Een man die pas uit de gevangenis ontslagen is, wordt heen en weer geslingerd tussen het 

verlangen op het rechte pad te blijven en de zoete smaak van misdaad. In zijn typische 

rusteloze documentairestijl schetst Porterfield met zijn vierde film een krachtig portret van 

een weifelende ziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ACDV] ZEME 

Welcome to Marwen 

Zemeckis, Robert 

Oscarwinnaar Robert Zemeckis regisseert Steve Carrell in het ontroerende waargebeurde 

verhaal over de strijd van een gebroken man, die ontdekt hoe creatieve verbeeldingskracht 

de menselijke geest kan genezen.  

  



INFORMATIEF 
 

[ACDV] 217.6 HUHT 

Goden van Molenbeek 

Huhtanen, Reetta  

Molenbeek, Brussel. Voor sommigen een broeinest van jihadi, maar voor de 6-

jarige vrienden Aatos en Amine is het hun thuis. Dit is waar ze luisteren naar 

het geluid van spinnen, ontdekken wat een zwart gat is en kibbelen over wie er 

vooraan mag zitten op het vliegend tapijt dat hen naar het land van hun 

voorouders zal brengen. Ze wonen in hetzelfde gebouw maar hebben een totaal 

andere thuissituatie. Finland maakt kennis met Marokko, atheïsme schurkt 

zachtjes aan tegen de islam. De goden van Aatos en Amine zijn met velen, 

sommigen zijn echt, anderen zijn uitgevonden. Ze vormen de aanleiding voor 

speelse discussies, tot een terroristische aanval in Brussel en Zaventem hun 

harmonieuze wereld verstoort.  

 

Gewapende soldaten patrouilleren nu de straten, kaarsen worden aangestoken 

ter nagedachtenis en zelfs in de verhaaltjes voor het slapengaan vallen er 

slachtoffers. De twee jongens zoeken naar de betekenis van dit alles. Ze 

fantaseren dat ze de laatste overlevenden zijn, de sterkste van allemaal. Tot een onverwachte gebeurtenis hun 

leven voorgoed zal veranderen. Goden van Molenbeek is een film over vriendschap, geloof en identiteit. En 

bovenal, een film over wat ons bindt 

 

 

[ACDV] 632.2 CHES 

The biggest little farm 

Chester, John 

The Biggest Little Farm is een inspirerend verhaal over het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eye-

opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het 

leven. Het begon allemaal met een belofte aan hun hond Todd… In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn 

vrouw Molly hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te realiseren. Even buiten Los Angeles 

probeert het koppel een stuk dor land om te bouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend 

ecosysteem. Het uitgedroogde land wordt volgens een ingenieus systeem verbouwd en met de komst van 

eenden, kippen en het hartveroverende varken Emma, wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Dat gaat niet 

zonder slag of stoot; elke dag dient zich wel een nieuwe uitdaging aan en ze worden geconfronteerd met 

weerbarstige natuurverschijnselen. De film toont een eerlijk, hoopvol en bijzonder aandoenlijk beeld van deze 

zoektocht naar harmonie, die ook nog eens adembenemend gefilmd is en bol staat van de kleurige karakters, 

zij het harig, wollig, kakelend, knorrend, vliegend of kruipend.  
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