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Hartenbrekers 

Op de onderwerpen die in films aan bod komen staat geen maat. Zo kunnen ze ook de 

thema’s van elk levensdomein in een mensenleven aansnijden. Wat een film drijft, is niet 

altijd het bovenliggende verhaal, maar wel wat de harten van de personages doet kloppen. 

We sympathiseren met hun passie en hun liefde. De personages in deze reeks hebben op 

velerlei vlakken elk hun strijd te leveren, vaak omdat ze aan de niet dominante kant van een 

relatie staan. Die relaties komen geregeld onder druk te staan. Niet zelden breekt er een 

hart. Als dat maar goed afloopt.  

 

Dinsdag 24/9– 14.15 en 20.15 uur 

The Favourite  

Regie: Yorgos Lanthimos 

IRL, GBR, USA, 2018 119 min FM 691 

Achter het wandtapijt voert de meid een strijd om de gunst van de majesteit:  

The Favourite is een meesterlijke (anti-)kostuumfilm. Olivia Colman kreeg voor haar 

vertolking van Queen Anne een Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. 

Oscar en Bafta beste vrouwelijke hoofdrol, 2019 en tal van andere prijzen 

 

Dinsdag 8/10 – 14.15 en 20.15 uur 

Woman at War  

Regie: Benedikt Errlingsson  

ISL, FRA, UKR, 101 min FM 690 

 De IJslandse hoogvlakten zijn de inzet van deze met fijne humor doorspekte strijd van een 

klimaatactiviste. In tijden van politieke passiviteit een prettig en verkwikkend medicijn tegen 

oprispingen van machteloosheid. 

21 prijzen, waaronder tien Edda Awards, 2019 (Ijsland) 

 

Dinsdag 22/10– 14.15 en 20.15 uur 

Leave no Trace 

Regie: Debra Granik 

USA, CAN, 2018, 109 min FM 692 

In Leave no Trace verkent Granik (Winter’s Bone) opnieuw de zelfkant van de Amerikaanse 

maatschappij, in het kielzog van een vader en diens tienerdochter die in de bossen rond 

Portland trachten te overleven. Welkom in de jungle van hedendaags alt-Amerika. 

Grote Prijs van de Jury op het Boston Independent Film festival, 2018 en meerdere andere 

prijzen 

 

Dinsdag 5/11 – 14.15 en 20.15 uur 

Cold War  

Regie: Pawel Pawlikowski  

POL, GBR, FRA, 2018, 89 min FM 688 

Terwijl de spanning tussen Oost- en West-Europa groeit, probeert een Pools koppel zijn 

passie aan de praat te houden. Regisseur Pawel Pawlikowski volgt zijn Oscarwinnaar 'Ida' op 

met een nieuwe uppercut in glorieus zwart-wit. 

Prijs beste regie, Cannes, 2018 

 



 

Dinsdag 19/11 – 14.15 en 20.15 uur 

Wildlife  

Regie: Paul Dano 

USA, 2018, 105 min FM 690 

In zijn regiedebuut volgt Paul Dano een huwelijkscrisis door de ogen van een vijftienjarige 

knul, die met lede ogen vaststelt dat zijn werkzoekende pa en ontgoochelde ma uit elkaar 

gegroeid zijn. Een knap vertolkte en onder de huid kruipende kroniek over falend 

patriarchaat, verzopen ambities en de sleur van de liefde. 

Prijs filmkritiek en Speciale vermelding van de Jury, Americana Film Fest 2019 . 
 

Dinsdag 3/12 – 14.15 en 20.15 uur 

Shoplifters  

Regie: Hirokazu Kore-Eda 

JAP, 2018, 121 min FM 690 

Gouden Palm-winnaar Hirokazu Kore-Eda heeft met Shoplifters een ontwapenende film 

gemaakt over een bonte familie van kruimeldieven. 

Gouden Palm, Cannes, 2018, genomineerd voor Oscar beste niet-Engelstalige film, 2019 

 

Dinsdag 17/1204– 14.15 en 20.15 uur 

The Wife  

Regie: Björn Runge 

GBR, SWE, USA, 99 min FM 689 

Vertolkte Glenn Close in Fatal Attraction nog een misnoegde minnares, dan schittert ze 

dertig jaar later als de trotse schrijversvrouw Joan. Wanneer zij en Joe (Jonathan Pryce) op 

een ochtend in 1992 wakker worden gebeld, met de boodschap dat hij de Nobelprijs voor 

Literatuur krijgt, zijn ze door het dolle heen. 

Oscarnominatie beste vrouwelijke hoofdrol 2019, Golden Globe beste vrouwelijke hoofdrol 

2019 

 
 
BONDIGE INFORMATIE 

 

De voorstellingen gaan door in C.C.Rix, de Gryspeerstraat 86 te Deurne. 

De voorstellingen beginnen ’s namiddags om 14u15 en’s avonds om 20u15. 

Let op de parkeerregeling ’s avonds! 

 

Openbaar vervoer: 

Tram 5 stopt in de straat  

Tram 2, 3, en 6; bus 19 en 33 stoppen dichtbij 

 

Een abonnement of multitickets garanderen u een vaste plaats 

 

Prijzen: 

Abonnement: Leden €25,00 

Niet-leden €30,00 

ticket: € 5,00 

 

FilmMagie-leden hebben een abonnement op het tijdschrift Filmmagie (10 nrs/jaar - 

€ 65,00).  Een lid kan per reeks (7 films) telkens 2 abonnementen bestellen aan ledenprijs. 

 

Leraren kunnen genieten van ledenprijs op vertoon van hun lerarenkaart. 

 

filmmagie.antwerpen2@telenet.be 

www.filmmagie-antwerpen.be 

www.facebook.com/filmmagieantwerpen 

http://www.filmmagie-antwerpen.be/
http://www.facebook.com/filmmagieantwerpen

