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Maandag 21 september (14.00 uur) en dinsdag 22 september 

(20.00 uur) – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Boyhood” 

. 

Donderdag 8 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Ludo De Brabander 

“Syrië, de eeuwige oorlog” 

 

Maandag 12 oktober (14 u.) en dinsdag 13 oktober (20 u.) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

“Deux Jours, Une Nuit” 

  

Maandag  9 november (14 u.) en dinsdag 10 november (20 u.) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

“Timbuktu” 

 

Donderdag 26 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Ruben Mersch 

“Oogklepdenken.  Waarom wij allemaal idioten zijn” 

 

www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 

 



Dinsdag 22 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Boyhood” 

(extra voorstelling op maandag 21 september om 14 uur) 

Regisseur Richard Linklater filmde twaalf volle jaren aan ‘Boyhood’, 

maar het resultaat is er ook naar: deze coming of age-prent is een absoluut 

meesterwerk geworden, waarin we de verbluffende hoofdacteur Ellar 

Coltrane létterlijk voor onze ogen zien opgroeien van een dromerig 

jongetje tot een ontluikende man.  

Samen met de al even sterk acterende Patricia Arquette, Ethan Hawke en 

Lorelei Linklater (dochter van de regisseur) schildert Linklater het portret 

van een doorsnee gezin met zijn ups en downs.  Op zich niks 

buitengewoons allemaal (de eerste dag op een nieuwe school, kibbelen met 

de zus, een echtscheiding, een stiefvader, de eerste liefde…) maar de prent 

vat het langzame verglijden van de tijd zo perfect en onweerstaanbaar mooi 

dat alleen wie van steen hier niet diep door geraakt wordt.  Een zéér 

bijzondere, volstrekte unieke film die u lang zal bijblijven. 

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

verwachten héél veel belangstelling voor deze film: reserveer dus zeker uw 

plaatsen!  

In samenwerking met HVV OVM Hujo Noorderkempen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze filmkeuze voor het voorjaar 2016 in De Kaekelaar: 
 

Maandag 18 en dinsdag 19 januari 2016 “SAMBA” 

 

Samba, afkomstig uit Senegal,  verblijft al tien jaar illegaal in Frankrijk, en leeft 

daar  van bescheiden  jobs. Hij doet er alles aan om een werkvergunning te krijgen  

Alice is een manager uit het bedrijfsleven die net een burn-out heeft gehad en nu 

vrijwilligerswerk doet.  Beiden hebben moeite om los te komen uit hun dagelijkse 

sleur, tot het lot hen samenbrengt.  Hartverwarmende film van Olivier Nakache en 

Eric Toledano, de makers van de fenomenale hit “Intouchables”, met in de hoofdrol 

opnieuw Frankrijks publiekslieveling Omar Sy.  

 

Maandag 15 februari en dinsdag 16 februari  “PRIDE” 

 

Zomer 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse mijnwerkersbond 

staakt.  Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep homoseksuele activisten 

geld op te halen voor de families van de stakende mijnwerkers.   Hun komst zorgt 

voor opschudding en een kleurrijke cultuurclash.  Een onweerstaanbare 

feelgoodkomedie over verdraagzaamheid en solidariteit tussen twee totaal 

verschillende bevolkingsgroepen.  

 

Maandag  21 maart en dinsdag 22 maart  “BIRDMAN” 

 

Een verrassend originele en intelligente tragikomedie over Riggan Thomson, een 

acteur die tientallen jaren geleden aan de top van Hollywood stond dankzij zijn rol 

als superheld Birdman.  Sindsdien is het echter bergafwaarts met zijn carrière 

gegaan.  Nu wil Thomson nog één keer iets maken wat ertoe doet, en daarom neemt 

hij de regie en hoofdrol van een theaterstuk op zich zich.   Maar alles gaat mis…  

Birdman is een film van Alejandro Gonzalez Inarittu (Babel, Amores Perros) en 

won in 2015 vier Oscars, waaronder die voor beste film, beste regisseur en beste 

fotografie.  

 

Maandag 25 april en dinsdag  26  april  “BRABANCONNE” 

 

Brabançonne vertelt de strijd  tussen een Vlaams (Sint-Cecilia) en een Waals (En 

Avant) harmonieorkest die allebei meedoen aan een grote Europese wedstrijd. 

Wanneer de grote ster van het Vlaamse orkest tijdens een voorronde dood neervalt, 

besluiten de Vlamingen alles op alles te zetten om de grote ster van de Walen te 

overtuigen met hun orkest mee te spelen. 
Een echte Belgische film dus, met een geweldige cast.  Pretentieloos amusement 

van de Vlaamse regisseur Vincent Bal.  Een kleurrijke en optimistische muzikale 

komedie waarin bij elke gemoedswisseling of plotwending een flard van een of 

ander overbekend Belgisch liedje hoort: een schat aan Vlaamse schlagers en 

populaire Franstalige liedjes wordt naadloos in het scenario ingelast. 

mailto:ccticket@schoten.be


Maandag 9 november (14.00 uur) en dinsdag 10 november (20.00 

uur) in de Kaekelaar 

Filmvoorstelling ““Timbuktu” 

De in Mauritanië geboren en in buurland Mali opgegroeide filmmaker 

Abderrahmane Sissako heeft een universele, poëtische en soms harde film 

gemaakt over de komst van radicale Jihadisten in Mali. In de legendarische 

stad Timboektoe worden strenge wetten opgelegd en gaat iedereen  gebukt 

onder de terreur van een zelfbenoemde religieuze politie, die vooral uit het 

buitenland komt. Vooral de vrouwen zijn het slachtoffer van dit 

middeleeuws fundamentalisme. Kidane leeft met zijn gezin vredig buiten de 

stad.  Hij heeft geen last van de nieuwe wetten en verboden.  Daar zal 

echter vlug veranderen.   Zeker geen politiek pamflet, maar een ingetogen 

en visueel indrukwekkende film, een aanklacht tegen elke vorm van 

extremisme. Winnaar van zeven Césars (de belangrijkste Franse 

filmprijzen) en genomineerd voor een Oscar.  Een brandend actueel en niet 

te missen Afrikaans meesterwerk! 

 

Maandag 14 december (14.00 uur)  en dinsdag  15 december 

(20.00 uur)  in de Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Ida” 

 
Ontroerend en intiem drama van de veel bekroonde regisseur Pawel 

Pawlikowksi.  Polen 1962: net voor ze haar geloften aflegt verlaat een jonge 

non het klooster waar ze als weesmeisje is opgegroeid.  Ze heeft ontdekt dat 

ze Joods is en wil weten wat er  met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-

bezetting.  Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter 

en het enige familielid dat nog in leven is.  Uiteindelijke wordt ze 

geconfroneerd met de grimmige waarheid en staat ze voor een moeilijke 

beslissing: teruggaan naar het klooster of een nieuwe weg inslaan… 

“Ida” is een zachte film over harde feiten, in beeld gebracht als een reeks 

prachtige zwart/wit-composities en gedragen door twee geweldige actrices.    

Een klein pareltje: bekroond als beste Europese film (2014) en Oscar voor 

Beste Buitenlandse Film (2015) 

Donderdag 8 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
 

Gespreksavond met  Ludo De  

Brabander 
 

   “Syrië, de eeuwige oorlog” 
 

Ludo De Brabander van Vrede vzw legt je de 

situatie in Syrië haarfijn uit. 

 

De oorlog duurt nu al jaren en er lijkt maar geen einde aan te komen. Hoe is 

de oorlog begonnen, waarom is de strijd zo bloedig? Welke belangen staan 

op het spel? Hoe zit het met de vluchtelingen en de democratische 

oppositie? Wat zijn de bedoelingen van IS?  En waarom trekken sommige 

jongeren vanuit ons land naar Syrië om te strijden tegen Assad?  

 

Ludo De Brabander  komt regelmatig in het Midden-Oosten en heeft heel 

wat contacten, onder meer met de democratische oppositie in Syrië. 

 
Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

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

 

Meer info over deze gespreksavond op onze website www.hvv-schoten.be 
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Dinsdag 13 oktober – 20.00 uur – De Kaekelaar 

(extra voorstelling op maandag 12 oktober om 14.00 uur) 
 

Filmvoorstelling:  Deux Jours, Une Nuit 
 

Het verhaal is simpel en actueel.  Sandra is 

een moeder van twee kinderen die in een 

fabriek voor zonnepanelen werkt.  Er heerst 

crisis in de sector en ze wordt wellicht 

ontslagen.  Haar baas wil haar collega’s 

namelijk een bonus uitbetalen en kan dat 

enkel doen als hij bespaart op haar salaris.  

Ze moet haar collega’s ervan overtuigen die 

bonus af te staan, zodat ze haar job kan 

behouden. Hoofdrolspeelster Marion 

Cotillard won met haar vertolking van 

Sandra verscheidene prijzen, waaronder een 

European Film Award als beste actrice.  

Tevens werd ze genomineerd voor een 

Oscar, wat opmerkelijk is voor een 

Franstalige rol.  Een nieuw meesterwerk van 

de broers Dardenne (Rosetta, Le Gamin au Vélo) over een arbeidster die het 

opneemt tegen een harteloze ploegbaas, en tegen zichzelf.  De Franse 

superster Marion Cotillard speelt in dit Belgische drama de sterren van de 

hemel. 

 

“Het is verbazingwekkend hoe de gebroeders Dardenne van zo'n eenvoudig 

gegeven een drama weten te maken dat zo rijk is aan emoties - onrecht, 

mededogen, egoïsme, schaamte, machteloosheid - en daarmee raakt aan 

een fundamenteel dilemma: helpt de mens ook een zwakkere soortgenoot 

wanneer dat ten koste gaat van hemzelf? De grootste troef is de 

formidabele vertolking van een kwetsbare Marion Cotillard. Deux jours is 

compromisloos en schrijnend maar toch niet zwartgallig, zoals het een 

meesterwerk betaamt.” (Film 1) 

 

Tickets: 4 euro. 

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

Donderdag 26 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Ruben Mersch 

“Oogklepdenken.  Waarom we allemaal idioten zijn” 

We worden misleid door ons eigen brein. Dat is de conclusie van Ruben 

Mersch in zijn zoektocht naar de idiote trekjes in onszelf. Oogkleppen 

belemmeren het uitzicht 

Fillosoof en bioloog Ruben Mersch neemt je mee op een wandeling langs 

de valkuilen van het menselijk denken. Verwacht geen academische 

uiteenzetting, wel een amusante tocht door een universum van herkenbare 

drogredenen, misvattingen, illusies en 

dwaalgedachten. Met veel gevoel voor 

ironie en een blik van verwondering houdt 

hij de werkelijkheid tegen het licht; de 

werkelijkheid zoals we ze zien en zoals ze 

echt is. Hij maakt je bewust van veel 

voorkomende redeneerfouten, die we - 

zonder uitzondering - allemaal maken. 

Mersch legt in het boek uit hoe je de fouten 

herkent en hoe je ze in de toekomst kan 

voorkomen.  

Ruben Mersch studeerde filosofie en 

biologie aan de universiteit van Gent. Door 

een speling van het lot belandde hij na zijn 

studies in de farma-industrie. Toen hij zijn 

buik vol had van turning disease into profit, besloot hij iets zinvols met zijn 

leven te doen: mensen opnieuw zelf leren denken. 

In samenwerking met HVV OVM Hujo Noorderkempen 

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

info@hvv-schoten.be 

Meer info op www.hvv-schoten.be 
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