
 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Jaargang 32,  nr  149,  september  2014,  afgiftekantoor Schoten 1 

 

 

Dinsdag 16 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “La Grande Bellezza” 

 

Donderdag 9 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Guido Fonteyn 

“Luie Walen en racistische Vlamingen…Over het 

ontstaan van de clichés” 

 

Dinsdag 21 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Het Vonnis” 

 

Dinsdag 18 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “In Bloom” 

 

Donderdag 27 november – 20.00 uur 

Kasteel van Schoten 

Gespreksavond “Ziek van gezondheid.   

Voor elk probleem een pil ?” 

Met prof. Ignaas Devisch en dr. Dirk van Duppen 

 

www.hvv-schoten.be     

 

 



Dinsdag 16 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling  LA GRANDE BELLEZZA 

Het is zomer in Rome en de stad straalt met een ongrijpbare schoonheid. 

Jep Gambardella, een succesvol journalist en romanschrijver is nog steeds 

een onweerstaanbare verleider. Nog altijd maakt hij deel uit van het 

mondaine leven in Rome. Hij is er elke avond, op elk feestje, zijn scherpe 

geest wordt bejubeld en zijn gezelschap wordt opgezocht. Maar wanneer hij 

terugkijkt op zijn leven vraagt Jep zich af of hij op sommige vlakken, net 

als de stad Rome zelf, niet gefaald heeft.  “La Grande Bellezza” (Paolo 

Sorrentino) is een betoverende en visueel overrompelende film, een ode aan 

de schoonheid en decadentie van Rome. Een film  die duidelijk verwijst 

naar het legendarische La dolce vita van Fellini, zonder daarbij aan 

eigenheid in te boeten.  De schoonheid uit de titel verwijst naar Rome, maar 

kan ook op elke shot van de film slaan. 

Pers en kritiek zijn unaniem in hun oordeel: vijf sterren. Bekroond als Beste 

Europese film en Oscar voor Beste Buitenlandse Film. 

 “ één van de beste films die je dit jaar zal zien … Een magistrale trip, die 

u - als u tenminste méé bent - in een magische roes zal brengen. ... Maar 

het mooiste is dat je gaandeweg begint te voelen dat La Grande Bellezza 

niet zozeer het leven viert, maar de melancholie, de herinnering”  (Humo) 

Tickets 4 euro.  Reservaties:   tel.03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 
 

Donderdag 27 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met prof. Ignaas Devisch  

en dr. Dirk Van Duppen 
 

“Ziek van gezondheid. Voor elk probleem een pil?” 
 
De tijd dat we gezond waren tot het tegendeel was bewezen, is al lang 

voorbij. Bovendien is onze lichamelijkheid het speelterrein van onze 

identiteit geworden. Het zorgt ervoor dat onze conditie in een permanente 

beweging van onrust is terecht gekomen, zonder limiet van bovenaf.  

De medische wereld heeft en geeft de middelen om tegemoet te treden aan 

ons verlangen om aan ons lot te ontsnappen. Maar de neveneffecten zijn 

helaas niet langer te miskennen: vanuit een markgerichte gezondheidszorg 

en het stimuleren van een consumentenhouding, wordt ons dagelijkse leven 

en ons gedrag steeds verder gemedicaliseerd, met overdiagnostiek en 

overbehandeling tot gevolg. Steeds meer mensen krijgen een pil die ze niet 

nodig hebben voor een ziekte die ze niet hebben, zowel omdat ze er zelf om 

vragen of omdat ze  in die richting gestuurd worden. Zo dreigt gezondheid 

zelf een probleem te worden. En dat is een probleem. 

 
Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties:  tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

In samenwerking met De Maakbare Mens vzw 

 
 

ijdtBestuur HVV – Schoten 
 

Voorzitter: Els De Deken 

Ondervoorzitter: Marjan Joris 

Secretaris: Wim D’hondt 

Penningmeester: Guy Bresseleers 

Bestuursleden: Constant Carpentier, Willy Claes, Raymond Dieltjens, 

Christine Mora, Mia Mortelmans, Raymond Pays, Ria Falk,  Elly Schouw, 

Lydia Van Tichelt 

Secretariaat: P/a  Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 
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Dinsdag 24 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar : “Blue Jasmine” 
 

Jasmine, de door champagne en antidepressiva benevelde vrouw van rijk zakenman 

Hal, heeft in haar New Yorkse flat alles wat haar hart kan begeren. Wanneer aan 

het licht komt dat Hal er diverse duistere zaken op na houdt, ontstaat er een groot 

schandaal rond het echtpaar, en raken zij in één klap al hun luxe en aanzien kwijt. 

Jasmine wordt gedwongen tot een teruggetrokken bestaan in San Francisco bij haar 

nuchtere, bescheiden zus. Met “Blue Jasmine” realiseert Woody Allen zijn beste 

film in lange tijd.  Cate Blanchett kreeg voor haar adembenemende vertolking van 

Jasmine dit jaar de Oscar voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol en ook  Alec Baldwin 

en Sally Hawkins acteren schitterend.  Zeker geen loodzware tragedie maar een 

intelligente en vaak ook grappige ensemblefilm.   

 

Dinsdag 24 maart  – 20.00 uur – De Kaekelaar : “Philomena” 
 

'Philomena' vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena Lee (Judi Dench), een 

zwangere vrouw in het Ierland van de jaren vijftig. Ze bevalt in Sean Ross Abbey, 

een katholiek huis voor ongetrouwde moeders in Tipperary. Na drie jaar eisen de 

nonnen dat Lee haar kind laat adopteren.  In 2004 ontmoet ze de journalist Martin 

Sixsmith (Steve Coogan) en probeert ze met hem haar eerstgeborene  op te sporen 

in een zoektocht door de Verenigde Staten.  Regisseur Stephen Frears (“The 

Queen”) vindt de perfecte balans tussen aanklacht, drama en komedie en weet te 

verrassen door de grappige wendingen en onverwachte anecdotes.  Steve Coogan 

en Judy Dench zijn fenomenaal in hun vertolkingen.  Een opvallend oprechte en 

menselijke film. 

Dinsdag 21 april – 20.00 uur – De Kaekelaar : “The Grand Budapest 

Hotel” 

De film speelt zich af in een gerenommeerd Europees hotel tussen de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog en vertelt over de avonturen van de legendarische conciërge 

M. Gustave  en Zero Moustafa, de piccolo die zijn beste vriend wordt. Een 

heerlijke komedie van Wes Anderson, gevuld met een collectie onnavolgbare 

personages in een gestileerd en kleurrijk decor, absurd en mooi tegelijk. Een keur 

van bekende acteurs helpt de cineast bij het tot leven brengen van zijn wonderlijke 

universum: Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Edward Norton, Bill Murray, Tilda 

Swinton, Adrian Brody, Jude Law e.a. Achter al die grappen en plotwendingen 

herbergt The Grand Budapest Hotel bovendien een laag melancholie en weemoed, 

die de film nóg rijker maakt dan hij op het eerste oog al lijkt. 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

Donderdag 9 oktober -  20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met Wallonië-kenner Guido Fonteyn 

 

“Luie Walen en racistische Vlamingen…   Over het 

ontstaan van de clichés” 

 
Guido Fonteyn is ongetwijfeld de Vlaming die de meeste interesse toont  

voor Wallonië. Sinds 1979 schreef hij er tien boeken en eindeloos veel 

krantenartikels over, hij gaf voordrachten en begeleidde  hele bussen 

Vlamingen op hun exploratietochten  door Wallonië.  Hij werkte vroeger 

als journalist voor “De Standaard” en kent Wallonië als zijn broekzak.  In 

deze voordracht gaat hij op op zoek naar de oorsprong van de clichés over 

Vlamingen, Walen en Brusselaars. Ze ontstonden in de tijd van de grote 

migratie vanuit het arme Vlaanderen naar het rijkere Wallonië, waar de 

economie en de industrie bloeiden. In die tijd bepaalde de aanwezigheid 

van delfstoffen de verhouding tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel en 

niet de taal. 

Guido Fonteyn werkt sinds 2004 als onafhankelijk journalist. Voorheen was 

hij Vlaams verslaggever in Wallonië. In zijn lezing illustreert hij de bloei, 

het verval en het herstel van Wallonië met veel concrete voorbeelden, leuke 

weetjes en boeiende anekdotes 

 

Toegang: 3 euro (2 euro voor leden HVV).  Reservaties: tel. 03.658.46.49 

of info@hvv-schoten.be 
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Dinsdag 21 oktober – 20.00 uur- De Kaekelaar 

Filmvoorstelling  HET VONNIS 

Koen De Bouw vertolkt met bewonderenswaardige ingetogenheid de rol 

van Luc Segers, een man die zijn schaapjes op het droge heeft. Een 

gelukkig gezin met vrouw en kind, een job die hij graag doet en die goed 

verdient.  Zijn wereld stort echter in elkaar wanneer hij bij een hondsbrutale 

overval vrouw en kind verliest. En alsof dat nog niet erg genoeg was, komt 

de dader, die hem recht in de ogen heeft gekeken, vrij op basis van een 

procedurefout.  Hij neemt het recht in eigen handen, en zal zich daarna 

meten met de rechtsstaat die hem in de steek heeft gelaten.  

“Het vonnis” is een pakkend en controversieel drama  over recht en 

gerechtigheid en vooral over de grijze zone die beide van elkaar scheidt. 

Een juridische thriller met uitstekende vertolkingen van Koen De Bouw, 

Johan Leysen, Veerle Baetens, Jo De Meyere, Chris Lomme en Joke 

Devynck.  Regisseur Jan Verheyen (“Dossier K”, “Los”)) kon nooit eerder 

op zoveel bijval rekenen bij publiek en pers: dit rechtbankdrama mag 

inderdaad gezien worden. 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

Naast “La Grande Bellezza” en “Het Vonnis” selecteerden we nog 6 andere films 

voor het seizoen 2014- 2015.  U ka n nu al reserveren.  Geen overbodige luxe, want 

de belangstelling is groot!! 

Dinsdag 18 november – 20.00 uur – De Kaekelaar : “In Bloom” 

De veertienjarige  Natia en haar verlegen vriendin Eka wonen in de Tbilisi, de 

hoofdstad van het pas onafhankelijk geworden Georgië.  Het is het begin van de 

jaren negentig en de twee zijn vriendinnen zoals alleen veertienjarige meisjes dat 

kunnen zijn. Eka en Natia zoeken naar een plek voor zichzelf in een turbulente 

omgeving: er heerst armoede, er is voedseltekort en er woedt een burgeroorlog. 

Natia wordt gekidnapt en uitgehuwelijkt.  Dit semi-autobiografische verhaal - 

regisseuse Nana Ekytimishivili  putte voor de plot uit haar eigen ervaringen - 

vertelt op pakkende wijze over de onverwoestbare vriendschap van twee meisjes 

die eeuwenoude tradities trotseren. Het spannende en ontroerende verhaal op zich 

is al indrukwekkend genoeg, maar de film wordt nog krachtiger door de prachtige 

cinematografie en de frisse vertolkingen van de twee meisjes. 

Dinsdag 16 december – 20.00 uur – De Kaekelaar : “Gravity” 

Dr. Ryan Stone is een briljant medisch ingenieur die samen met astronaut Matt 

Kowalsky op haar eerste ruimtemissie gaat.  Tijdens een routinecontrole slaat het 

noodlot toe.  De shuttle wordt vernietigd en Stone en Kowalsky blijven volledig 

alleen echter.  Vastgebonden aan elkaar zweven zij verder de ruimte in…. 

“Gravity” is cinema op zijn best, meeslepend, spannend en overrompelend; een 

betoverende ervaring die de grootsheid van het heelal op een nooit eerder 

vertoonde manier benadrukt.   Door de verbijsterende visuele effecten is dit een 

film die je bijna ademloos uitkijkt.   “Gravity” – met in de hoofdrollen Sandra 

Bullock en George Clooney – kreeg dit jaar niet minder dan zeven Oscars, 

waaronder die voor beste regisseur (Alfonso Cuaron) 

 

Dinsdag 20 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar : “12 Years a Slave” 

 
Dit slavenepos vertelt het waargebeurde verhaal van Solomon Northup, een zijn 

vrouw en kinderen in Saratoga, New York, woont. Op een dag  wordt hij benaderd 

door twee mannen die hem drogeren, vastbinden en als slaaf naar het Zuiden 

sturen. Niemand luistert naar hem wanneer hij beweert een vrij man te zijn...   

Regisseur is Steve McQueen (‘Hunger’, ‘Shame’) en de vertolkingen zijn van 

Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender en Brad Pitt.  Bekroond met drie 

Oscars (Beste Film, Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste Bewerkte Scenario). Een 

aangrijpende en rauwe film over de laatste dagen van de slavernij in de Verenigde 

Staten. 
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