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JEUGDFILMS
[ACDV] A BROW
Wonder Park
Brown, Dylan
Wat als het park waar je van droomde werkelijkheid wordt? Wonder Park vertelt
het verhaal over een bijzonder pretpark waar de fantasie van een creatief meisje
genaamd June tot leven komt.

[ACDV] A COOL
Toy story 4
Cooley, Josh
Het iconische Toy Story van Disney Pixar komt voor een vierde deel terug met een groot
avontuur vol oude bekenden en nieuwe vrienden. Woody heeft altijd vertrouwen gehad
in zijn plek op deze wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie.
Wanneer Bonnie met tegenzin een nieuw stuk speelgoed, genaamd "Forky', toevoegt aan
haar kamer, ontdekt Woody tijdens een avontuurlijke rondreis met oude én nieuwe
vrienden, hoe groot de wereld van speelgoed werkelijk kan zijn.

[ACDV] A FAVR
The lion king
Favreau, Jon
In de geheel nieuwe Disney Live Action film van regisseur Jon Favreau, reist The Lion
King naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba
adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke bestemming ter
harte. Maar niet iedereen in het koninkrijk viert de komst van de nieuwe welp. Scar,
Mufasa's broer - en voormalig erfgenaam van de troon - heeft zijn eigen plannen. De
strijd om Pride Rock wordt geteisterd door verraad, tragedie en drama, wat uiteindelijk
resulteert in Simba's verbanning. Met de hulp van een paar nieuwsgierige nieuwe
vrienden zal Simba moeten uitzoeken hoe hij kan opgroeien en terugnemen wat hem
rechtmatig toekomt.

[ACDV] A JENK
Duck duck
Jenkins, Christopher
In Duck Duck maken we kennis met Ben, een uitbundige gans die liever zijn uitsloverige
kunstjes in de lucht vertoont dan dat hij zich druk maakt om anderen en de jaarlijkse
vogelmigratie. Maar dan worden de kleine eendjes Mo en Vie per ongeluk door Ben
gescheiden van hun vlucht. Machteloos vragen de eendjes Ben om hulp. Er zit niets anders
op dan samen op pad te gaan.Tijdens hun tocht staan Ben en de eendjes voor de ene na de
andere obstakel en ontmoeten ze ook een hoop nieuwe vrienden. Tijdens hun reis komen
Ben, Mo en Vie erachter dat ze elkaar meer nodig hebben dan gedacht en zien ze in hoe
belangrijk familie is!

[ACDV] A RENA
Huisdiergeheimen 2
Renaud, Chris
Huisdiergeheimen 2 (The Secret Life Of Pets 2) is de nieuwe vrolijke animatiefilm van
de makers van De Grinch, Minions en Sing. Het is het vervolg op de
grote bioscoophit uit 2016 die onthulde wat onze huisdieren uitspoken
als de baasjes van huis zijn. Opnieuw volgen wij de hilarische avonturen
van de trouwe terriër Max, de slome kat Chloe, het snoezige
dwergkeeshondje Gidget, mopshond en lady-killer Mel, de knorrige
bastaard Duke, de onnozele cavia Norbert en het schattige maar
gestoorde konijntje Sneeuwbal.

[ACDV] A SAND
Lilo and Stitch
Sanders, Chris
Lilo en Stitch zijn een onafscheidelijk duo die de strijden tegen de buitenaardse
wetenschapper Jumba. De genetische experimenten van Jumba zijn verspreid
over de eilanden van Hawaï. Lilo en Stitch moeten de gevaarlijke experimenten
proberen te vangen zodat ze met hun krachten iets goeds kunnen doen. Ze worden
tegengewerkt doe Gantu, een kapitein die werkt voor de schurk Dr Hamsterviel. Hij wil
de experimenten gebruiken om er slechte en gevaarlijke dingen mee te doen. (ketnet.be)

[ACDV] A STAN
Finding Nemo
Stanton, Andrew
Duik mee in Finding Nemo, een hilarisch avontuur vol kleurrijke figuren die je
meenemen naar de adembenemende onderwaterwereld van het Groot Barrièrerif voor
de kust van Australië. Van de met een Oscar bekroonde makers van
Toy Story en Monsters en Co. Als de avontuurlijke, jonge
clownvis Nemo plots ver van huis raakt, gaat zijn bezorgde
vader Marlin samen met Dory, een lieve maar nogal
vergeetachtige blauwe vis, op een
onvergetelijke zoektocht om Nemo weer
thuis te brengen. Tijdens hun avonturen
komen Marlin en Dory oog in oog te staan met een heleboel te
gekke zeebewoners: vegetarische haaien, enorme schildpadden,
hypnotiserende kwallen, hongerige zeemeeuwen en nog veel meer.

[ACDV] A STON
Aladdin en de dievenkoning
Stones, Tad
In Agrabah is het groot feest wanneer prinses Jasmine en Aladdin eindelijk lijken te gaan
trouwen. Maar eerst moet Aladdin voorkomen dat de legendarische veertig rovers een
mysterieus huwelijkscadeau stelen - een orakel dat hen rijkdomm en zal brengen die hun
stoutste dromen overtreffen.

[ACDV] A THIE
My little pony: de film
Thiessen, Jayson
De toekomst van Equestria staat op het spel wanneer Storm King het kasteel
Canterlot binnenvalt en de magie van de pony’s dreigt te stelen. In een onvergetelijk
avontuur beginnen de pony’s samen met nieuwe vrienden aan een spannende reis
die hen voor het eerst buiten de muren van hun bekende wereld brengt. Op zoek naar
hulp om Equestria te redden, komen de pony’s in aanraking met magische bergen,
onderzeese werelden en zelfs een vliegend piratenschip.

[ACDV] A TROU
De klokkenluider van de Notre Dame
Trousdale, Gary
Parijs, 15de eeuw. In de klokkentoren van de imposante kathedraal de Notre Dame
woont een vreemd en misvormd wezen dat luistert naar de naam Quasimodo. Omdat
rechter Frollo, die hem groot heeft gebracht, hem dit verbood, is klokkenluider
Quasimodo op twintigjarige leeftijd nog nooit buiten geweest.
Op de dag van het jaarlijkse 'Festival der Dwazen' vindt Quasimodo eindelijk de
moed om tegen de wil van rechter Frollo in te gaan, en voegt zich bij de feestende
menigte. Hij ontmoet de mooie zigeunerin Esmeralda en de charmante kapitein
Phoebus, met wie hij bevriend raakt. Het begin van een groot avontuur dat
Quasimodo's leven ingrijpend zal veranderen... (ketnet.be)

SPEELFILMS
[ACDV] ALMO
Dolor y gloria
Almodóvar, Pedro
De nieuwe film van Spaanse meester Pedro Almodóvar. Salvador Mallo heeft al in
geen jaren een film meer gemaakt, maar kan gelukkig nog teren op de successen
die hij als regisseur heeft genoten. Wanneer een oude film van Salvador onder het
stof vandaan wordt gehaald, brengt dat hem in contact met voormalig acteur
Alberto. De twee worden eindelijk weer herenigd, nadat ze lang geleden zijn
gebrouilleerd. De ontmoeting zet een kettingreactie in gang, waarin het verleden
terugkeert in het leven van Salvador. Terugdenkend aan zijn jeugd en zijn moeder
wordt hij gedwongen om zijn demonen onder ogen te komen.

[ACDV] AMMA
Il miracolo
Ammaniti, Niccolò
Il Miracolo is een prestigieuze achtdelige Italiaanse televisiereeks van de veelgelezen Italiaanse
auteur Niccolò Ammaniti. Tijdens een bloedige politie-interventie wordt een
beeldje van de Maagd ontdekt. Ze huilt tranen van bloed … Een politicus, een
wetenschapster en een geestelijke zoeken naar antwoorden voor dit
onverklaarbare, ontstellende fenomeen. Voor elk van hen wordt het mysterieuze
beeld een breekpunt in hun leven. Il Miracolo is een visueel meesterwerk dat
internationaal al verschillende prijzen in de wacht sleepte.

[ACDV] ASTE
Midsommar
Aster, Ari
De regisseur van Hereditary, Ari Aster, komt deze zomer met de nieuwe horrorsensatie
Midsommar. Een unieke horrorervaring omdat het verhaal zich op klaarlichte dag
afspeelt. Een groepje vrienden bezoekt tijdens hun vakantie een geïsoleerd Zweeds
dorpje waar de inwoners tijdens het Midsommar festival de langste dag van het jaar
vieren, waarbij het niet donker wordt. Deze ogenschijnlijke, idyllische festiviteiten
gaan al snel over in een steeds gewelddadiger tafereel waarbij het maar de vraag is of
de tieners het einde van de zonnige nacht zullen halen.

[ACDV] BAIR
Stan & Ollie
Baird, Jon S.
In 1953 is het duo Laurel en Hardy in zijn nadagen. Ze tobben met hun
gezondheid, hebben financiële problemen, maar besluiten nog één keer
een tour te maken langs theaters in Groot-Brittannië en Ierland.

[ACDV] BENM
Sofia
Benm'Barek-Aloïsi, Meryem
Sofia woont met haar ouders in Casablanca. Tijdens een etentje met de familie
krijgt ze enorme last van buikpijn waarna haar water breekt. Het feit dat ze op het
punt staat te bevallen wordt verborgen gehouden voor de anderen en ze vertrekt
met haar nicht naar het ziekenhuis onder het mom te veel te hebben gegeten. Het
ziekenhuispersoneel stemt er uiteindelijk in Sofia te helpen en geven haar 24 uur
om een huwelijksakte te overhandigen. Zo niet, wordt de politie op de hoogte
gebracht.

[ACDV] BOYL
Yesterday
Boyle, Danny
Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en jij de enige persoon bent die hun
nummers kent? Doen alsof die nummers van jou zijn en de beste songwriter aller
tijden worden! Oscarwinnend regisseur Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog
Millionaire) werkt samen met succesvol scenarioschrijver Richard Curtis (o.a.
Notting Hill) voor deze nieuwe komedie over een worstelende muzikant die beseft
dat hij de enige persoon op aarde is die zich The Beatles kan herinneren.

[ACDV] DANQ
Lauf, Junge, lauf
Danquart, Pepe
Naar de gelijknamige roman van Uri Orlev. Lauf Junge Lauf is een aangrijpend
en spannend waargebeurd oorlogsverhaal over een Joodse jongen die in zijn
eentje het getto van Warschau ontvlucht. 1942. Als de kans zich voordoet weet
Srulik, een achtjarige Joodse jongen, te ontvluchten uit het getto van Warschau.
Hij neemt een andere identiteit aan en is nu een Christelijke wees met de naam
Jurek. Hij moet lange tijd zien te overleven in de bossen maar uiteindelijk bereikt
hij een Poolse boerderij. Gedurende de angstige, spannende avonturen en de vele
beproevingen om te overleven wordt het steeds moeilijker voor Srulik om zijn
ware identiteit niet te verraden. Met alle gevolgen van dien.

[ACDV] DELG
Retablo
Delgado Aparicio, Alvaro
Segundo woont met zijn ouders in een afgelegen dorpje in de Andes. Zijn vader is
een gerespecteerd maker van altaar beeldjes en Segundo is bij hem in de leer. Ze
werken intensief samen en gaan ook op pad naar hun klanten om ze te verkopen. Als
Segundo een geheime kant van zijn vader ontdekt stort zijn wereld in elkaar.

[ACDV] EDWA
Rogue One: a Star Wars story
Edwards, Gareth
Een groep rebellen begint een wanhopige missie om de plannen te stelen voor
de Death Star, het ultieme vernietigingswapen van het Galactische Keizerrijk.

[ACDV] FUKU
True detective seizoen 1
Fukunaga, Cary
Dit is seizoen 1 van de HBO tv-serie True Detective op dvd. Matthew McConaughey en
Woody Harrelson schitteren als Rust Cohle en Martin Hart: twee detectives in Louisiana die
verwikkeld raken in een 17 jaar durende klopjacht naar een levensgevaarlijke moordenaar.
Het onderzoek naar een bizarre moord in 1995 wordt omlijst en doorweven met de getuigenis
en verhalen van de rechercheurs in 2012, wanneer de zaak heropend wordt. In de acht
afleveringen tellende anthologiereeks schittert ook Michelle Monaghan als Hart's vrouw
Maggie. Zij probeert wanhopig haar gezin bij elkaar te houden terwijl de mannen in haar leven
verwikkeld raken in een cyclus van geweld en obsessie.

[ACDV] HOWA
Solo a Star Wars story
Howard, Ron
De avonturen van de jonge smokkelaar Han Solo in de periode voordat hij zich
aansluit bij het verzet tegen het Galactische Keizerrijk.

[ACDV] LELI
Gloria Bell
Lelio, Sebastián
Gloria is 58 maar voelt zich nog elke dag een prille dertiger opzoek naar de liefde van haar
leven. Haar dagen brengt ze misschien door op kantoor, maar haar avonden is ze steevast
te vinden op de dansvloer van clubs in Los Angeles. Wanneer ze op een avond Arnold
ontmoet, lijkt er een einde te komen aan haar dagen als vrijgezel. Maar hoe ga je om met
zo'n nieuwe relatie en met alle bagage van je partner? Onverschrokken en met ongelooflijke
levensvreugde gaat Gloria het nieuwe avontuur tegemoet.

[ACDV] MCGU
Film stars don't die in Liverpool
McGuigan, Paul
De film volgt de speelse maar passievolle relatie tussen Turner en excentrieke
Academy Award winnende actrice Gloria Grahame in het Liverpool van 1978.
Wat begint als een levendige affaire tussen een legendarische femme fatale en
haar jonge minnaar verandert al snel in een diepere relatie waarbij Gloria rust
vindt bij Turner. Hun passie en levenslust wordt echter op de proef gesteld door
gebeurtenissen die buiten hun controle liggen.

[ACDV] MCKA
Vice
McKay, Adam
Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney, één van de belangrijkste
Vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Van de makers van
"The Big Short'. VICE vertelt het verhaal 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.

[ACDV] NEBB
Celle que vous croyez
Nebbou, Safy
Een Franse thriller, waarin vijftiger Claire (een ijzersterke rol van Juliette
Binoche) zichzelf na een gestrand huwelijk weer moet herpakken. Een film over
liefde, ouder worden en zelfacceptatie, naar de gelijknamige roman van Camille
Laurens.

[ACDV] NOVO
Britt-Marie was here
Novotny, Tuva
De 63-jarige Britt-Marie besluit haar man na 40 jaar huwelijk te verlaten. Om een
nieuw leven voor zichzelf te kunnen beginnen, zal ze alleen wel haar vastgeroeste
patronen moeten doorbreken. Met een flinke dosis moed verlaat ze het huis om
uiteindelijk in het kleine dorpje Borg te belanden. Hoewel er in eerste instantie niets
lijkt te gebeuren, blijken de inwoners toch met grootse dromen rond te lopen. Dromen
die ook Britt-Marie’s leven een nieuwe impuls zullen geven en haar uiteindelijk
overtuigen van het feit dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen.

[ACDV] PIZZ
True detective seizoen 2
Pizzolatto, Nic
True Detective, een HBO-serie genomineerd voor een totaal van 13 emmys en
winnaar van vijf emmys. Het is een tv-serie reeks waarin politieonderzoek de
persoonlijke en professionele geheimen van betrokkenen blootlegt, zowel binnen
als buiten de wet. In het tweede seizoen speelde Colin Farrel de rol van Ray
Velcoro en Vince Vaughn de rol van Frank Semyon.
[ACDV] PIZZ
True detective seizoen 3
Pizzolatto, Nic
In het allernieuwste seizoen drie speelt Mahershalla Ali de hoofdrol, Ali is twee
keer Oscars winnaars geweest voor Moonlight en Green Book, bovendien was hij
Emmy genomineerd voor House of Cards. In seizoen 3 wordt er gebruik gemaakt
van tijdsverschuivingen gedurende meerdere decennia om het verhaal te vertellen
van een misdaad en de ingewikkelde nasleep ervan.

[ACDV] RAPK
Pitch perfect trilogy
Rapkin, Mickey
Pitch Perfect 1
In de muzikale comedy Pitch Perfect wordt de rebelse Beca gevraagd voor de a
capella zanggroep van haar nieuwe universiteit. De zanggroep bestaat uit een
stel meiden dat elkaar af en toe in de haren vliegt, maar wanneer ze samen
zingen klinkt het perfect. De zanggroep is gewend alleen traditionele a capella
nummers te zingen, maar Beca krijgt het voor elkaar om totaal nieuwe mashups te verzinnen. Dit is een groot succes en de meiden maken ineens weer kans
om hoog te eindigen in de nationale competitie.
Pitch Perfect 2
Beca, Fat Amy en de Barden Bellas zijn terug om een pitch slap te geven aan de wereld! Na een
schandaal hebben ze nog één kans om hun talent te kunnen laten zien en hun kampioenschap te
verdedigen in de moeilijkste competitie in de wereld. Hier nemen ze het op tegen de Duitse
supergroep Das Sound Machine, en vechten ze voor het recht om mee te doen aan de wereldwijde
kampioenschappen. Kijk mee hoe de kracht v.d. sisterhood samenwerkt om de top van de wereld te
bereiken!
Pitch Perfect 3
In Pitch Perfect 3 proberen de Bellas na hun afstuderen het te maken in de echte wereld. Na de roes
van het winnen van de World Championships gaan de Bellas elk hun eigen weg. Maar dan krijgen ze
de kans om op tournee te gaan in het buitenland. Zo komt de meidengroep nog één laatste keer bij
elkaar om samen muziek te maken.

[ACDV] TARK
Andrei Tarkovsky collection
Tarkovski, Andrej
5 geremasterde meesterwerken van de Russische filmer Andrei Tarkovsky. In
samenwerking met filmmuseum EYE uitgebracht op DVD. De films Solaris, Stalker,
Andrey Rublev, Ivans Jeugd en de Spiegel zitten in één verzamelbox.

[ACDV] VERH
De collega's 2.0
Verheyen, Jan
De collega's krijgen een nieuw diensthoofd. Alexander wil de slabakkende
afdeling laten samenwerken maar stoot op onverschilligheid en verzet. Als
ultieme redmiddel neemt hij hen mee op teambuildingweekend waar blijkt dat
er meer op het spel staat dan eerst gedacht.

[ACDV] WANG
So long, my son
Wang, Xiaoshuai
Twee gezinnen groeien vanaf de jaren ’80 samen op tijdens de revolutionaire
hervormingen in China. Hun wegen scheiden na het verlies van een kind tijdens een
tragisch ongeluk. Te midden van een land in ontwikkeling blijken families,
vriendschappen, liefde en het lot ook aan veranderingen onderhevig te zijn. Hoewel de
beide gezinnen na al die jaren uit elkaar zijn gegroeid, is hun zoektocht naar de waarheid
en drang naar verwerking van de tragedie altijd hetzelfde gebleven. Soms kan het echter
een leven lang duren voordat men klaar is om vaarwel te zeggen.

INFORMATIEF
[ACDV] 619.14 MARA
Diego Maradona
Kapadia, Asif
“Diego Maradona” is de nieuwe film van Oscarwinnaar Asif Kapadia (bekend
van de documentaires Amy & Senna), over de opkomst en ondergang van
stervoetballer Diego Maradona. Gemaakt aan de hand van meer dan 500 uur
aan archiefmateriaal schetst de film een uniek portret van deze man, rebel, held,
en voor velen: God. De film vertelt een meeslepend en onvergetelijk verhaal
over de opkomst en ondergang van een groot talent.
Bron: bol.com of ketnet.be

