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Over MOOOV 
Vanaf 1 januari 2013 gaan Cinema Novo en Open Doek niet langer als twee aparte festivals door het leven , 
maar als een krachtig label dat garant staat voor ‘goede films, uit de hele wereld, én in heel 

Vlaanderen’. MOOOV zal dan met een brede actieradius in heel Vlaanderen actief zijn. 

- Met festivals in Brugge, Turnhout, Genk, Sint-Niklaas, Lier, Beringen, Lommel, Roeselare en Dilbeek 
- Een jaarwerking, met onder meer een wekelijks filmaanbod in Turnhout en Genk. 
- Een educatief aanbod voor scholen 
- Ondersteuning van bibliotheken 

- Een eigen DVD-label  

- Een aanspreekpunt / consultatiefunctie voor vragen en vertoningen allerhande   
 
“Rekbaar en flexibel, open en dwars, het zit allemaal in de naam. De essentie van het leven is beweging en 
bewogen worden. On the road, dat is MOOOV, nieuwe ontdekkingen, dat is MOOOV,jezelf durven in vraag 
stellen om vanuit een nieuw perspectief nog meer het beste van jezelf te kunnen geven, dat is MOOOV. Als 
mens is het een nobel streven, voor een filmfestival is het een krachtig statement. Een geschenk ook, voor 

een almaar groeiend publiek in heel Vlaanderen. MOOOV to the future!”    

(Martin Heylen)  

 
Worden verwacht in de loop van 2015 

 

Black coal, thin ice (2014)   07/04/2015 
Fed up (2014)     07/04/2015 
Salt of earth, The    10/04/2015 
Nouvelle amie, Une (2014)   17/04/2015 
Coming home (2014)    21/04/2015 
Marie Huertin (2014)    01/05/2015 
Alleluia (2014)     8/05/2015 
Relatos salvajes (2014)    15/05/2015 
Appropiate behavior (2014)   21/05/2015 
Réalité (2014)     01/07/2015 
Refugiado (2014)    31/12/2015 
Turist (2014)     31/12/2015 
Waste land (2014)    31/12/2015 



Besteld en binnenkort in de collectie 
 

20.000 days on earth (Jane Pollard, 2014) 
Deze openhartige documentaire is een verrassende reconstructie van 24 uur uit het leven van 

muzikant, schrijver en artiest Nick Cave. Op zijn 20.000ste levensdag duiken we samen met hem 

in zijn archief, vergezellen we hem tijdens een sessie met zijn psychotherapeut en maken we 

kennis met een aantal sleutelfiguren uit zijn carriere. Zo heeft hij een tête-à-tête met acteur Ray 

Winstone, popster Kylie Minogue en bandleden Blixa Bargeld en Warren Ellis. Het resultaat is 

een inspirerende kijk op wat deze man een mythe maakt. 

 

Captive (Atom Egoyan, 2014) 
Acht jaar na de verdwijning van Cassandra, het negenjarige dochtertje van Matthew en Tina, 

worden er diverse verontrustende bewijzen gevonden dat zij nog steeds in leven is. Vanaf dat 

moment wordt alles op alles gezet om het mysterie op te lossen en om haar terug te vinden. 

 

 

 

 
Clouds of Sils Maria (Olivier Assayas, 2014) 
Op het hoogtepunt van haar internationale carrière wordt actrice Maria Enders gevraagd voor 
de hoofdrol in het toneelstuk dat haar twintig jaar eerder beroemd maakte. Destijds speelde ze 
Sigrid, een verleidelijke jonge vrouw die haar oudere baas Helena in een spel van liefde tot 
zelfmoord drijft. Nu krijgt ze de rol van de oudere, gefrustreerde Helena aangeboden. Voor de 
repetities reist Maria met haar assistente en vriendin Valentine naar Sils Maria, een afgelegen 
plaatsje in de Alpen. Jo-Ann Ellis, een Hollywoodsterretje dat voortdurend in schandalen is 
verwikkeld, zal de rol van Sigrid spelen. Oog in oog met het gezicht van jeugd en ambitie, ziet 

Maria zich geconfronteerd met de eindigheid van haar eigen carrière en tast ze de grenzen van vriendschap en 
liefde af. 
 

Leviathan (2014) 
Kolia woont in een klein idyllisch vissersdorpje in de buurt van de Barentszzee. Hij heeft zijn 
eigen auto-reparatiebedrijf vlak naast het huis waar hij woont met zijn jonge vrouw Lilya, en zijn 
zoon uit een eerder huwelijk, Roma. Burgemeester Vadim Sergeyich wil hem echter zijn bedrijf, 
zijn huis en zijn prachtige land afnemen en probeert Kolia uit te kopen. Hoewel Kolia hulp krijgt 
van jeugdvriend en advocaat Dmitri, blijft het een harde eenmansstrijd tegen de corrupte 
staatsmachten die steeds agressiever worden. 

 
My old lady (Israel Horovitz, 2014) 
Mathias, een aan lager wal geraakte New Yorkse vijftiger, komt in Parijs aan om het appartement 
dat zijn vader hem naliet, te verkopen. Hij ontdekt dat het prachtige huis bewoond wordt door 
een kranige 90-jarige vrouw, Mathilde, en haar dochter Chloé. Hij komt ook vrij snel te weten dat 
Mathilde en zijn vader geliefden waren. 
 

  

http://www.bol.com/nl/p/captive/9200000036219416/
http://www.bol.com/nl/p/clouds-of-sils-maria/9200000032774693/
http://www.bol.com/nl/p/my-old-lady/9200000039338932/


De aanraders van 2014 
 

Ain’t them bodies saints (David Lowery, 2014) 
Een aangrijpend verhaal over liefde en de zoektocht naar vrede, terwijl het verleden je op 
de hielen zit… Bob Muldoon en Ruth Guthrie zijn een jong gepassioneerd stel die als een 
soort Bonnie en Clyde door Texas trekken. Bij een vuurgevecht raakt een agent gewond, 
waar Bob voor op moet draaien. Als het Bob lukt na vier jaar gevangenschap te ontsnappen, 
start hij de zoektocht naar Ruth en hun dochter die is geboren tijdens zijn hechtenis. In de 
stijl van de oude westerns. 

 
Bande de filles (Céline Sciamma, 2014) 
Het dagelijkse leven van de 16-jarige Marieme wordt op verschillende manieren beknot. 
Door de sociale controle in de wijk, door de wet van de jongens en door de onmogelijke 
situatie op school. Haar ontmoeting met drie vrijgevochten meisjes verandert alles. Zij 
dansen, vechten, praten luid en lachen met alles. Marieme wordt Vic en wordt lid van de 
bende om haar jeugd voluit te beleven 
 
Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2014) 
Gilderoy is een keurige, wat timide Britse foley artist (geluidseffecten) die in de jaren 
zeventig van de 20e eeuw wordt ingehuurd om mee te werken aan een geheimzinnige 
Italiaanse productie. Tot zijn schrik blijkt het te gaan om een bloederige horrorfilm en staat 
hij in te hakken op groente en fruit om de gruwelijkste martelgeluiden na te bootsen. De 
hele film speelt zich af in de donkere studio en Gilderoy wordt omringd door zonderlinge en 
bedreigende types waardoor zijn toenemende onrust en paranoia worden gevoed. 

 
Boyhood (Richard Linklater, 2014) 
In tweeëneenhalf uur zien we een jongen van zes, Mason, achttien jaar worden. Het 
bijzondere is, dat Mason steeds dezelfde acteur is net zoals zus en moeder en hoewel het 
filmisch drama schaars is, boeit de film tot het einde omdat Linklater niet zozeer de 
hoogtepunten documenteerde maar juist de gewone voorvallen. Vrijwel iedere recensent 
geeft vijf sterren. 
 

 
Child’s pose (Calin Peter Netzer, 2014) 
Als Cornelia Keneres, een welgestelde binnenhuisarchitecte uit de elite van Boekarest, 
hoort dat haar 34-jarige verwende zoon Barbu een kind heeft doodgereden, moet zij alles 
op alles zetten om hem uit de gevangenis te houden. Ze gebruikt al haar macht en deinst 
niet terug voor manipulatie en omkoping. Maar eigenlijk gaat de film over een verstikkende 
moeder-zoonrelatie. 
 
Deux jours, une nuit (Jean-Pierre & Luc Dardenne, 2014) 
Sandra zit depressief thuis en staat op het punt weer aan het werk te gaan. Dan krijgt ze 
een bericht van haar werkgever: enkel als haar collega’s afzien van een bonus mag Sandra 
haar baan behouden. Een overbekend dilemma: kies je voor geld of je collega? Sandra’s 
vriend stuurt haar in het weekend langs al haar collega’s om hen te overhalen 
maandagochtend bij de stemming voor haar te kiezen. 
 

 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Strickland/Berberian-sound-studio/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9151490&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPzCSalFQJSZmIdgMXJyZsanZTMKZsYXZ$ak5pUwcpfEp2TmMgqWxOemlmTkpzAyMfxoZn53kxGIJO5NYWYUWQI0Ud7IVCErMbFIoSwnMTG3OJW7PDMvP4lRtDBJrzQvOy$@PI9RMDu@qKQoMyubs7Q4tYiBNS$HEQA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Calin-Peter-Netzer/Child's-pose/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9168321&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySyRmZOSnqxQoF$cWpKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGM63Mp24xApHMoenMjCJLgObKG5kqZCUmFimU5SQm5hancpdn5uUnMYoWJumV5mXn5ZfnMQpm5xeVFGVmZXOWFqcWMbDm5TACAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Pierre-Dardenne/Deux-jours-une-nuit/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9254628&cs=resultlist&rctx=AU3KvQ3CMBBAYV8CSFYqS6SiSU1BwxJIDGHFsqNcnNwJ@yjQMQi7ULAKJQNQQkGB9IqveCBKkFOLJMraunxuBs4h@hGkRN15UKgjjo4SVElbnEAlPbnUs4VCPF@l9V58W90eC1i@tyA2tr3EhqlxbUh9NSOx2R85pICD1wfmzho0I3LqnfP1yewyeeKZQPnfJXN0QSxphA8=
http://www.bol.com/nl/p/bande-de-filles/9200000038639940/


Enemy (Denis Villeneuve, 2014) 
Gebaseerd op het boek ‘The man in duplo’ van Nobelprijswinnaar José Saramago. Professor 
Adam Bell (Jake Gyllenhaal) leeft een saai leven in een asgrauw Toronto, totdat hij in een 
film zijn dubbelganger ziet. Gefascineerd, maar ook door angst gedreven, gaat hij op zoek 
naar deze mysterieuze dubbelganger, maar raakt daardoor steeds meer in verwarring door 
zijn eigen persoonlijkheid. 
 

 
Inconnu du lac, L’ (Alain Guiraudie, 2014) 
Belgische actie-thriller uit 2013 van Alain Guiraudie, winnaar van de Queer Palm. Het is 
zomer aan een schilderachtig Frans meer, een cruiseplek voor mannen op zoek naar seks. 
Franck is een aantrekkelijke jongeman die verliefd wordt op Michel, een mooie maar 
extreem gevaarlijke man. Franck was hiervan zelf getuige, maar zijn verlangen naar Michel 
kent geen grenzen 
 

 
Jimmy’s Hall (Ken Loach, 2014) 
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Ierse activist Jimmy Gralton die in de jaren 
‘30 voor de vrijheid van meningsuiting streed. Jimmy Gralton bouwde op het Ierse platteland 
een cultuurhuis waar mensen samen komen om te leren, te debatteren, te lezen en te 
dromen...maar vooral om te dansen en plezier te hebben. Tot afschuw van de katholieke 
kerk. 
 

 
Just the wind (Bence Fliegauf, 2014) 
Eén dag in beeld van het leven van de Hongaarse Roma, van de vooroordelen en het 
racisme waarmee zij dagelijks te maken hebben. Het nieuws van alweer een racistische 
moord op een Roma-familie gaat als een lopend vuurtje door een Hongaars dorpje. De 
daders zijn gevlucht en de politie lijkt niet veel te doen. Voor het nabij wonende Roma-
gezin van Mari is deze moord een bevestiging van haar angstige voorgevoelens. Haar 
echtgenoot woont in Canada. Hij wil dat Mari, hun twee kinderen Anna en Rio, en opa Toni 

zo snel mogelijk naar hem toe komen. Angstig voor een nieuwe aanval probeert het gezin de dag door te 
komen. Met haar twee baantjes tracht Mari genoeg geld bij elkaar te sprokkelen om met haar gezin naar 
Canada te vertrekken. Tiener Anna doet haar best om zich op school te concentreren. De jonge Rio houdt 
zich met andere zaken bezig... Tegen de avond, als het donker wordt in het dorp, kruipt de familie dicht 
tegen elkaar aan. Een onverwacht geluid doet ze opschrikken, maar ze wuiven het weg als ‘slechts het 
geluid van de wind’. JUST THE WIND is gebaseerd op waargebeurde aanslagen in Hongarije, waarbij zeker 
acht mensen werden gedood binnen een jaar tijd. 
 

The lunchbox (Ritesh Batra, 2014) 
De eerste lange speelfilm van Indiër Ritiesh Batra speelt in miljoenenstad Mumbai waar 
koeriers (Dabbawallahs) elke dag duizenden lunchtrommeltjes ophalen bij de huisvrouwen 
en bezorgen bij hun op kantoor lunchende echtgenoten. Huisvrouw Ila voelt zich 
verwaarloosd door haar echtgenoot en probeert zijn liefde terug te winnen door extra 
lekkere lunches voor hem te bereiden. Bij toeval komt haar box echter terecht bij de 
verkeerde persoon, de weduwnaar en bijna gepensioneerde verzekeringsagent Sajaan. Via 

briefjes die ze in de lunchbox stoppen ontstaat er dan een voorzichtige relatie tussen deze twee personen. 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Alain-Guiraudie/L'inconnu-du-lac/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9142700&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzcufn5$WUQkpGTMzM$LZtRMDO$ODMnNa$EkbskPiUzl1GwJD43tSQjP4WRiWHeL6YlVxmBiGdPOzOjyBJm1gO8M8QY5I1MFbISE4sUynISE3OLU7nLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://www.bol.com/nl/p/just-the-wind/9200000028138485/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ritesh-Batra/The-lunchbox/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9115286&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzcufn5$WUQkpGTMzM$LZtRMDO$ODMnNa$EkbskPiUzl1GwJD43tSQjP4WRiWHeL6YlVxmBiGdPOzOjyBJm1gO8M8QY5I1MFbISE4sUynISE3OLU7nLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://www.bol.com/nl/p/enemy/9200000033061886/
http://www.bol.com/nl/p/jimmy-s-hall/9200000033381172/


Mistaken for strangers (Tom Berninger, 2014) 
Matt Berninger is de succesvolle zanger van de veelgeprezen band The National. Zijn 
jongere broer Tom is een metalhead die nog altijd bij zijn ouders in Cincinnati woont. Aan 
de vooravond van de grootste tournee ooit van The National, huurt Matt zijn broertje in 
als roadie. Hij weet niet dat Tom van plan is het hele avontuur te filmen. Wat begint als 
een rockdocumentaire wordt al snel een hilarisch en verrassend eerlijk portret van de 
gespannen relatie tussen twee broers. 

 
Mommy (Xavier Dolan, 2014) 
Diane, een alleenstaande moeder, probeert haar opstandige 16-jarige zoon Steve weer op 
de rails te krijgen. Hij kan heel lief en charmant zijn, maar op andere momenten uiterst druk 
en impulsief. Diane kan Steve's stemmingen maar moeilijk onder controle krijgen, maar wil 
hem koste wat het kost thuis opvoeden. Als bij Diana het water aan haar lippen staat, 
maakt ze kennis met Kyla, haar schuchtere buurvrouw. Er ontstaat een intense vriendschap 
tussen moeder, zoon en buurvrouw waarvan ze alle drie sterker worden. 

 
Mr. Turner (Mike Leigh, 2014) 
In Mr. Turner volgen we de schilder gedurende zijn carrière, maar krijgen we ook een kijkje 
in zijn privéleven. We maken onder meer kennis met de belangrijke vrouwen in zijn leven, 
waaronder zijn nicht Hannah Danby en Sophia Booth, de minnares waar hij tot aan zijn 
dood bij is gebleven. Mr. Turner vertelt het prachtige levensverhaal van de man achter de 
beroemdste landschapschilderijen en zeegezichten van die tijd. 
 
Omar (Hany Abu-hassad, 2014) 
Omar moet geregeld de muur tussen Israël en Palestina overklimmen om zijn contacten 
met vrienden Tarek en Amjad te onderhouden en zijn lief Nadja te zien. Als de drie vrienden 
bij een aanslag een Israëlische soldaat doodschieten, wordt alleen Omar opgepakt en door 
de geheime dienst ondervraagd. Omar wordt voor een onmogelijke keuze gesteld: zijn 
vrienden verraden of vreselijk onheil afroepen over zijn familie en geliefde. 
 

 
Praia do futuro (Karim Aïnouz, 2014) 
Donato werkt als badmeester op het spectaculaire Braziliaanse strand Praia Do Futuro. Als 
twee mannen dreigen te worden meegesleurd door de onderstroom springt Donato de zee 
in en weet hij Konrad, een Duitse toerist, te redden. Maar Konrads vriend is spoorloos 
verdwenen in de zee. Terwijl Donato en Konrad dag in dag uit wachten tot het lichaam van 
zijn verdwenen vriend tevoorschijn komt, groeit er een band tussen de twee mannen. De 
eerste seksuele vonken leiden naar een diepere band. Donato besluit alles op te geven en 

volgt Konrad zonder iemand ook maar iets te laten weten naar Berlijn. 
 

Samsara (Ron Fricke, 2014) 
Samsara (= eeuwigdraaiend rad van het leven) uit 2011 is een anderhalf uur durende film 
waarin natuur, cultuur, religie en industrie voorbijschieten. Gefilmd in 25 landen over een 
periode van vijf jaar, zonder tekst en gesproken woord. Een dans met bewegende hoofdjes, 
een vulkaan, een dode baby, een Boeddhabeeld. In eerste instantie lijken beelden zich 
willekeurig op te volgen. Maar wie beter kijkt ziet associaties in vorm, kleur, thema. 
Contrasten van rijkdom en armoede, versluiering en naaktheid. Indringende portretten van 

mensen, families, stammen, religieuze plaatsen, rampgebieden, wereldindustrieën. De realiteit van 
massaproductie en -consumptie. 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hany-Abu-Assad/Omar/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9115306&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzcufn5$WUQkpGTMzM$LZtRMDO$ODMnNa$EkbskPiUzl1GwJD43tSQjP4WRiWHeL6YlVxmBiGdPOzOjyBJm1gO8M8QY5I1MFbISE4sUynISE3OLU7nLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ron-Fricke/Samsara/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9135013&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz8xYm5xYlFiTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJYc0k5kkPGYHIpG8ZM6PIEqBp8kamClmJiUUKZTmJQJNSucsz8@KTGEULk@RK87Lz8svzGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://www.bol.com/nl/p/praia-do-futuro/9200000028461550/
http://www.bol.com/nl/p/mr-turner/9200000037408362/


Suzanne (Katell Quillévéré, 2014) 
Suzanne en Maria zijn niet alleen zussen maar ook de beste vriendinnen. Hoewel hun 
moeder stierf toen ze nog heel jong waren, hebben ze toch een gelukkige jeugd. Nicolas, 
hun onhandige maar lieve vader, doet zijn best het huishouden draaiende te houden, tot hij 
hoort dat Suzanne in verwachting is. Charly wordt geboren en de familie wordt groter. 
Jaren later ontmoet Suzanne Julien. Ze zijn stapelverliefd en als Julien op de vlucht slaat 
voor de autoriteiten. 

 
Thank God it’s Friday (Jan Beddegenoodts, 2014) 
Elke vrijdag organiseren de inwoners van het Palestijnse dorp Nabih Saleh een protestmars, 
die steevast met rubberkogels en traangas uit elkaar wordt gedreven. De reden voor het 
protest? De waterbron van het dorp, die in 2009 ingenomen werd door de Israelische 
kolonie Halamisch. Uiteraard gaat het meer dan om enkel de waterbron, het is een protest 
tegen de illegale bouw van Israëlische settlements. 
 
Touch of sin, A (Jia Zhan-Ke, 2014) 
De zevende speelfilm van de Chinese regisseur Jia Zhangke (24 City; Still life), speelt zich af 
in vier verschillende regio's van China en is losjes gebaseerd op ware, gewelddadige, 
gebeurtenissen. In een van de episoden neemt een mijnwerker wraak op zijn corrupte baas, 
in een andere steekt een saunamedewerkster een gewelddadige klant neer. 
 
 
Venus in fur (Roman Polanski, 2014) 
Het verhaal is gebaseerd op een toneelstuk van David Ives naar de novelle van Leopold von 
Sacher-Masoch uit 1870. Een toneelregisseur heeft een hele middag tevergeefs gekeken 
naar audities voor zijn nieuwe stuk. Dan komt een vrouw het verlaten theater binnen en 
zegt dat zij de actrice is die hij zoekt. Tussen deze vrouw – een pornoactrice – en de 
regisseur ontstaat een spel van rolomkeringen en machtsverhoudingen, waarin 
werkelijkheid en toneelspel niet meer te onderscheiden zijn. 

 
Vie d’ Adèle, La (Abdellatif kechiche, 2014) 
Frans drama uit 2013 van de Frans-Tunesische regisseur Abdellatif Kechiche (L'Esquive; La 
graine et le mulet; Vénus Noire), met Léa Seydoux en Adèle Exarchopoulos. Gebaseerd op 
de grafic novel 'Le bleu est une couleur chaude' van Julie Maroh. De film vertelt het verhaal 
van de jonge volkse Adèle die tot haar eigen verbazing verliefd wordt op de vrijgevochten, 
artistieke Emma. Hoofdthema is liefde tussen personen uit twee verschillende milieus en 
tussen twee vrouwen. 

 
When animals dream (Jonas Alexander Arnby, 2014) 
De schuchtere tiener Marie is een buitenbeentje. Samen met haar overbezorgde vader en 
zieke moeder leeft ze een teruggetrokken bestaan in een vissersdorpje aan de Deense kust. 
Marie kruipt uit haar schulp wanneer ze een baantje bij de visverwerking krijgt. Maar ze 
ontdekt ook dat er onder haar dorpsgenoten een grote angst voor haar en haar familie 
leeft. Terwijl haar lichaam begint te veranderen, ontdekt ze welk geheim haar ouders voor 
haar verborgen houden. 

 
Winter sleep (Nuri Bilge Ceylan, 2014) 
De gepensioneerde acteur Aydin runt een hotelletje in Centraal Anatolia samen met zijn 
jonge vrouw Nihal, met wie hij een stormachtige relatie heeft, en zijn zus Necla, die nog 
steeds haar recente scheiding verwerkt. ‘s Winters, bij het vallen van de eerste sneeuw, 
vormt het hotel hun schuilplek maar evenzeer een onontkombare plaats die hun onderlinge 
rancunes aanwakkert. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jia-Zhang-Ke/A-touch-of-sin/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9151429&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzcufn5$WUQkpGTMzM$LZtRMDO$ODMnNa$EkbskPiUzl1GwJD43tSQjP4WRiWHeL6YlVxmBiGdPOzOjyBJm1gO8M8QY5I1MFbISE4sUynISE3OLU7nLM@PykxjZi1LTGAWz84tKijKzsjlLi1OLGFjzchgB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roman-Polanski/Venus-in-fur/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9144779&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySZal5pcUKmXkKaaVFKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGdXOZHzxnBCKLc5uYGUWWAM2VNzJVyEpMLFIoy0lMzC1O5S7PzMtPYhQtTNIrzcvOyy@PYxTMzi8qKcrMyuYsLU4tYmDNy2EEAA==
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De aanraders van 2013 
 

12 years a slave (Steve McQueen, 2013) 
De zwarte Amerikaan Solomon was een vrij man in New York waar de slavernij was 
afgeschaft, tot hij in 1841 wordt gekidnapt en twaalf jaar lang als slaaf werkt op diverse 
katoenplantages in Louisiana. Zijn belevenissen staan centraal en worden vanuit zijn 
perspectief in beeld gebracht. Vooral de sadistische en genadeloze plantage-eigenaar Edwin 
Epps maakt zijn leven tot een hel. In 1853 wordt hij bevrijd. 
 

 
Andere Heimat, Die (Edgar Reitz, 2013) 

Wanneer Europa halverwege de 19e eeuw wordt geteisterd door armoede en 
hongersnood, besluiten honderdduizenden Europeanen de oversteek naar Zuid-Amerika te 
maken. Tegen de achtergrond van deze vergeten geschiedenis, maakt Edgar Reitz een 
prachtig nieuwe HEIMAT-vertelling. Een onvergetelijk drama dat zich ook dit keer afspeelt 
in het fictieve Duitse dorp Schabbach, waarin we twee broers volgen die elk op een andere 
manier omgaan met hun dromen en wanhoop. 

 
Art of becoming, The (Hanne Phlypo, 2013) 
Poëtische documentaire over drie minderjarige jongens die hopen op een stabiele 
toekomst in Europa. De Afghaanse Fattah zwoegt in Istanbul en droomt van een leven in 
Italië. Saleh uit Syrië leeft al drie jaar zonder familie in België en smacht naar zijn ouders. 
Mamadou uit Guinee probeert zijn opleiding af te maken terwijl uitzetting dreigt. Door hun 
verhalen heen wordt het volledige proces van… lees meer migratie blootgelegd: 
onrealistische verwachtingen over Europa, het leven in een zorgcentrum en de 

onophoudelijke strijd om uitzetting te vermijden. 
 

Baghdad Messi (Sahim Omar Kalifa, 2013) 
Irak, 2009. De kleine Hamoudi heeft maar één been, maar is volledig verslaafd aan voetbal. 
Hij en zijn vrienden kijken net als de rest van de wereld uit naar de Champions League 
finale tussen FC Barcelona en Manchester United en de langverwachte clash tussen Messi 
en Ronaldo. Maar dan begeeft de televisie het. 
 
 

 
Blue jasmine (Woody Allen, 2013) 
De onuitstaanbare, verwende miljonairsvrouw Jasmine leeft een lui luxeleventje in 
Manhattan. Maar als gevolg van de economische crisis raakt haar man in één klap alles 
kwijt: baan, huis, auto, bankrekening. Jasmine moet noodgedwongen bij haar armoedige 
zus intrekken. Jasmine raakt langzaam maar zeker verslaafd aan alcohol en antidepressiva. 
 
 

 
Blue ruin (Jeremy saulnier, 2013) 
Het rustige leven van Dwight, een eenzame zwerver, wordt overhoop gegooid wanneer hij 
verneemt dat de moordenaar van zijn ouders wordt vrijgelaten. Plots heeft hij maar één 
doel: wraak nemen. Hoewel hij geen enkele ervaring heeft, onluikt hij zich tot een spontane 
amateur moordenaar. 
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Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013) 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Ron Woodroof wordt ontslagen uit het 
ziekenhuis wanneer bij hem aids wordt geconstateerd. De dokters geven hem nog één 
maand te leven, maar Ron accepteert dit niet. Hij begint met het smokkelen van illegale 
alternatieve medicijnen om zichzelf en zoveel mogelijk andere aidspatiënten een betere 
kans te geven. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over het gevecht van één man 
tegen de macht en corrupt 

 
Frances Ha (Noah Baumbach, 2013) 
Frances Ha is 27 jaar, al een paar jaar aspirant-danseres bij een gezelschap voor moderne 
dans en deelt een appartement in New York met haar beste vriendin Sophie. Wanneer 
Sophie gaat verhuizen, voelt Frances zich verlaten. Ze verhuist naar alle uithoeken van de 
stad en weet niet hoe ze haar leven weer op orde moet krijgen. 
 
 

 
Fruitvale station (Ryan Coogler, 2013) 
Het drama is gebaseerd op een waargebeurd voorval. Fruitvale station is een metrostation 
in de wijk Bay Area in Oakland (bij San Francisco). Tijdens een opstootje in de metro wordt 
de 22-jarige Afro-Amerikaanse Oscar Grant III doodgeschoten door een onervaren, blanke 
politieagent. De film opent met 'echte', heftige beelden gemaakt met de mobiele telefoon 
van een van de vele getuigen. Coogler reconstrueert de laatste dag van het slachtoffer 
waarbij hij een genuanceerd portret schetst van Oscar. Het voorval leidde in 2009 tot 

geschokte reacties, felle protesten en rassenrellen. 
 

Gabrielle (Louise Archambault, 2013) 
Gabrielle is een jonge vrouw met een verstandelijke beperking. Ze geniet van het leven en 
heeft een uitzonderlijke gave voor muziek. Martin, de liefde van haar leven, heeft ze leren 
kennen bij het koor waarmee ze oefent voor een groot optreden op een muziekfestival. 
Gabrielle en Martin zijn onafscheidelijk. Maar hun families en maatschappelijk werkers 
laten hen hun liefde niet zo onafhankelijk beleven als zij dat zelf zouden willen. 
 

 
Grande bellezza, La (Paolo Sorrentino, 2013) 
De titel betekent: de grote schoonheid. Hoofdpersoon is Jep Gambardella, een cynische 
kunstcriticus en societykoning die nog steeds teert op het succes van zijn eerste roman, die 
hij veertig jaar geleden schreef. Op de dag na zijn 65e verjaardag, uitbundig gevierd, dwaalt 
hij door Rome en overdenkt zijn leven. 
 
 

 
Grandmaster, The (Kar-wai Wong, 2013) 
Ip Man, ook wel 'Yip Man' genoemd, was een leermeester van kungfu in de zuidelijke 
variant genaamd 'wing chun'. Zijn bekendste leerling is acteur Bruce Lee. Het verhaal 
begint in de jaren dertig in de zuidelijke stad Foshan als een strijd ontbrandt om de 
opvolging van een noordelijke grootmeester. Ip Man vat een heimelijke liefde op voor 
diens dochter Gong Er, geschoold in de vechtkunst, maar die als vrouw niet in aanmerking 
komt om haar vader op te volgen. 
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Henri (Yolande Moreau, 2013) 
De vijftigers Henri en Rita Salvatore runnen La Cantina, een klein café-restaurant in een 
provincieplaats in België. Hij kookt en is bezig met zijn postduiven, zij doet de bediening en 
staat achter de bar. Henri houdt wel van een pintje tijdens en na het werk, samen met zijn 
vrienden aan de toog, als de laatste klanten weg zijn en er een kaartje wordt gelegd. Rita 
gaat haar eigen gang, bezoekt hun dochter en kleinkind en leidt de zaak. 's Nachts delen ze 
het bed, maar eigenlijk zijn ze van elkaar vervreemd. 

 
Ida (Pawel Pawlikowski,  2013) 
In Polen, 1962, staat de 18-jarige Anna op het punt de gelofte als non af te leggen. Ze is als 
wees opgevoed in het klooster, maar haar moeder-overste stuurt haar nu naar haar tante 
Wanda, haar enige overgebleven familielid. Wanda is een cynische en door het leven 
beschadigde vrouw, die Anna vertelt dat ze Joods is en dat haar echte naam Ida 
Lebenstein is. Samen gaan ze op reis door het platteland om te achterhalen wat er met 
hun familieleden is gebeurd, waarbij ze te maken krijgen met vijandigheid en 

antisemitisme. 
 

In bloom (Nana Ekvtimisihvili, 2013) 
Speelt zich af in 1992 in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië waar een oorlogssfeer heerst 
door de onafhankelijkheidsstrijd van Abchazië. De verlegen Eka en de brutale Natia zijn 14 
jaar en hartsvriendinnen. Ze proberen een normaal leven te leiden ondanks het geweld en 
hun problematische situatie thuis, maar hun vriendschap wordt bedreigd als Natia een 
min of meer gedwongen huwelijk sluit. De twee meisjes komen voor moeilijke keuzes te 
staan 

 
Infancia clandestina (Benjamin Avila, 2013) 
Argentinië, 1979. Na jarenlang ondergedoken te hebben geleefd in het buitenland, keren 
Juan (12) en zijn familie terug naar Argentinië onder een valse identiteit. Juans ouders en 
oom Beto zijn namelijk leden van de Montoneros, een revolutionaire organisatie die strijdt 
tegen het militaire regime van de Junta. Juans vrienden en ook zijn vriendinnetje Maria 
kennen hem als Ernesto. Deze nieuwe identiteit moet de veiligheid van de familie 
vrijwaren... 

 
Inside Llewyn Davis (Joel & Ethan Coen, 2013) 
De film beschrijft een winterse week uit het leven van de eigenzinnige folkzanger Llewyn 
Davis (die doet denken aan Bob Dylan), die in New York in 1961 wanhopig op zoek is naar 
een publiek en een slaapplaats. 
 
 
 
Jaula de oro, la (Diego Quemada-Diez, 2013) 
Juan, Sara en Samuel zijn 15 jaar wanneer ze hun thuisland Guatemala ontvluchten om via 
Mexico de grens bij de Verenigde Staten over te steken. Onderweg ontmoeten ze de 
indiaan Chouk die geen Spaans spreekt en geen officiële documenten heeft. Ze geloven 
allemaal dat er in Amerika een betere toekomst op ze staat te wachten, maar al snel wordt 
de harde realiteit duidelijk. 
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Karsu- I hide a secret (Mercedes Stalenhoef, 2013) 
Karsu Dönmez (17), een getalenteerde singer-songwriter uit Amsterdam – door kenners de 
Nederlandse Norah Jones genoemd – begon haar carrière in het restaurant van haar 
Turkse ouders. Vol passie brengt ze haar eigen liedjes ten gehore. Haar teksten schrijft zij 
midden in de nacht, als het doodstil is. Ze komen uit het diepste van haar ziel en lijken heel 
persoonlijk, maar Karsu ontkent hardnekkig dat ze over haar leven gaan. Langzaam maar 
zeker neemt ze ons mee in haar geheimen, die nauw vebonden zijn met Turkse tradities. 

Opgroeiend tussen Turkse en Nederlandse normen en waarden zoekt Karsu haar eigen weg. 
 

Like father, like son (Hirokazu Koreeda, 2013) 
Architect Ryota en zijn vrouw Midori voeden hun zoontje Keita liefdevol, maar ook 
veeleisend en streng op. Onverwacht krijgen ze een bericht van het ziekenhuis: ze hebben 
zes jaar geleden de verkeerde baby mee naar huis gekregen. De ouders van Keita maken 
kennis met hun 'echte' kind Ryusei en zijn ouders, een vrolijk, wat chaotisch 
winkeliersechtpaar. De kinderen gaan bij elkaar logeren en hun ouders staan voor een 
moeilijke beslissing: ruilen ze hun kinderen? 

 
Mandela: A long walk to freedom (Justin Chadwick, 2013) 
Biografische speelfilm gebaseerd op de autobiografie van Mandela uit 1995. De film begint 
rond 1940 en eindigt als Mandela in 1994 gekozen wordt tot president, na een lang verblijf 
in de gevangenis op Robbeneiland 
 
 
 

Michael Kohlhaas (Arnaud Des Paillières, 2013) 
In de zestiende eeuw, ergens in de Cevennen, leidt Michael Kohlhaas, een welvarende 
paardenhandelaar, een comfortabel en gelukkig leven met zijn gezin. Wanneer hij echter 
het slachtoffer wordt van onrecht, verzamelt deze vrome en integere man een leger 
rondom zich en begint hij aan plundertocht om orde op zaken te stellen. 
 
 
 
Nebraska (Alexander Payne, 2013) 
Bruce Dern speelt de geestelijk vermoeide en verwarde, oudere man, Woody Grant, die 
vastbesloten is in Nebraska een miljoen dollar op te halen die hij gewonnen zou hebben in 
een neploterij. Zijn van hem vervreemde zoon David wil hem niet alleen laten gaan. 
Onderweg komen ze enkele schuldeisers van Woody tegen. 
 
 

 
Night moves (Kelly Reichardt, 2013) 
Josh werkt op een biologische boerderij in Oregon. Door zijn contact met een aantal 
milieuactivisten wordt zijn ecologische overtuiging radicaler. Hij wil actie en zoekt nauwere 
banden met de jonge activiste Dena en met Harmon, een ex-marinier met een nogal troebel 
verleden. Samen ondernemen ze een nachtelijke riviertocht om een grootse daad te 
stellen... met onvoorziene en dramatische gevolgen. 
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Night Train to Lisbon (Bille August, 2013) 
Het leven van Raimund Gregorius een geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, 
neemt een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge vrouw behoedt haar 
leven te beëindigen door van een brug te springen. Als de vrouw vervolgens spoorloos 
verdwijnt laat ze haar jas bij Raimund achter, met daarin een boek van Portugese dokter 
Amadeu de Prado en een nachttreinticket naar Lissabon. Hij besluit het ticket te gebruiken 
en al zoekende naar de achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt zich langzaam 

een tragische liefdesgeschiedenis, vol emotionele intriges en overdenkingen naar de ware zin van het 
leven. 
 

Passé, Le (Asghar Farhadi, 2013) 
Ahmad woont in Iran maar komt op verzoek van Marie na vier jaar terug naar Parijs om de 
echtscheidingspapieren te tekenen. Hij kijkt met de blik van een buitenstaander naar het 
nieuwe huishouden van Marie, waar ook haar tienerdochter en haar nieuwe geliefde 
wonen. 
 
 
Philomena (Stephen Frears, 2013) 
In 1952 raakt Philomena Lee als ongehuwd meisje zwanger. In het strengkatholieke Ierland 
is dit een schande en Philomena wordt daarom naar een klooster gestuurd. Ondertussen is 
haar zoontje geboren, maar zij mag hem maar af en toe zien, totdat hij op driejarige leeftijd 
wordt geadopteerd door een rijke Amerikaanse familie. Pas vijftig jaar later durft Philomena 
haar dochter te vertellen dat ze nog een broer heeft. Haar dochter schakelt de ex-journalist 
Martin Sixsmith (Steve Coogan) in, om Philomena te helpen bij de zoektocht naar haar zoon. 

Beide karakters botsen nogal, maar tijdens de zoektocht komen ze op een bijzondere manier nader tot 
elkaar. 
 

Prince Avalanche (David Gordon Green, 2013) 

Het is 1988. Lance en Alvin brengen de zomer door in de bossen van Texas, waar ze aan de 
weg werken. Lance, zo hyperactief en hitsig als je van een twintiger mag verwachten, 
verveelt zich. Lance, een serieuze dertiger, houdt juist van het isolement en de natuur. 
Bovendien, nu heeft hij eindelijk tijd voor zijn cursus Duits. Een confrontatie tussen de twee 
tegenpolen kan niet uitblijven en escaleert uiteindelijk op hilarische wijze. Maar misschien 
hebben Lance en Alvin wel meer gemeen dan ze aanvankelijk dachten. 

 

Selfish giant, The (Clio Barnard, 2013) 
De 13-jarige Arbor en zijn beste vriend Swifty wonen in een arme wijk en zijn beiden 
geschorst van school. Ze ontmoeten Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar. 
Met de hulp van een paard en een kar beginnen de twee vrienden metaal te verzamelen 
voor Kittens rekening. Arbor wil Kitten vooral imponeren en geld verdienen. Swifty blijkt 
echter beter met paarden om te kunnen gaan. Wanneer Kitten het talent van Swifty 
ontdekt, biedt hij hem een baantje als jockey aan bij zijn illegale paardenraces. Arbor, 

steeds worstelend met de hele wereld, voelt zich gekwetst en uitgesloten. Hun vriendschap komt op 
wankele poten te staan. Tot een tragisch voorval iedereen voorgoed verandert. 
 

Short term 12 (Destin Cretton, 2013) 
Hulpverleenster Grace probeert tieners aan het praten te krijgen, maar zij is zelf heel 
gesloten. Net als haar partner en collega Mason ziet zij haar werk als een roeping. Mason is 
opgegroeid in een warm gezin bij adoptieouders en wil de tieners net zo'n fijne jeugd geven, 
maar Grace wil ze beschermen tegen wat haar zelf overkwam. Als zich een boos meisje 
meldt in wie ze zich herkent, dreigt dat zich tegen haar te keren. 
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Starred up (David MacKenzie, 2013) 
Een beeld van het gevangenisleven in Engeland. De jonge delinquent Eric (Jack O'Connell) 
komt in dezelfde gevangenis terecht waar zijn vader (Ben Mendelsohn) reeds jaren verblijft 
en heer en meester is. Vervolgens ontstaat er tussen de twee familieleden een machtsstrijd 
die met veel geweld gepaard gaat. 
 
 
 
To the wonder (Terrence Malick, 2013) 
Een luchtig verhaal over een liefdespaar dat elkaar ontmoet in Parijs: een Franse vrouw van 
Oost-Europese origine en een Amerikaanse milieudeskundige die samen een romantische 
tijd doorbrengen in Parijs waarna ze verhuizen naar Oklahoma alwaar hun liefde minder 
goed gedijt: ruzies, twijfel en afwijzingen omdat de cultuurverschillen te groot lijken te zijn. 
 
 
Twin Sisters (Mona Friis Bertheussen, 2013) 

De Chinese tweelingzusjes Mia en Alexandra worden in 2003 als baby gevonden in een 
kartonnen doos. Ze komen in een kindertehuis en worden ter adoptie aangeboden, waarbij 
de autoriteiten kennelijk besluiten dat het goed is om ze uit elkaar te halen en het feit dat 
er sprake is van een tweelingzus te verzwijgen. Twin Sisters vertelt hun verhaal vanuit het 
perspectief van beide ouderparen; de een uit de grote stad Sacramento in de VS, en de 
ander uit een piepklein dorpje in het beeldschone Noorwegen. Door een reeks 

toevalligheden die ze later allemaal als het lot bestempelen, ontmoeten de ouders elkaar tijdens de 
adoptieprocedure in China en starten ze een onderzoek, waaruit blijkt dat de twee kleine meisjes zusjes 
zijn. 

Workers (José Luis Valle, 2013) 
Het verhaal speelt in Tijuana, een grote Mexicaanse industriestad dichtbij de 
zwaarbewaakte grens met Californië. Rafael is een analfabete schoonmaker die na dertig 
jaar werken in een fabriek uitkijkt naar zijn pensioen. Dan blijkt echter dat hij als illegaal uit 
El Salvador geen papieren heeft die zijn rechten bewijzen en moet hij gewoon doorwerken. 
De tweede hoofdpersoon is Lidia, die al dertig jaar huishoudster is bij een rijke vrouw. 
Wanneer deze overlijdt, blijkt dat haar verwende hond de enige erfgenaam is. 
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De aanraders van 2012 
 

Amour (Michael Haneke, 2012) 
Anne en Georges zijn al op leeftijd en leiden een rustig bestaan in Parijs, waarin hun passie 
voor muziek nog altijd een hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne een infarct, hierdoor raakt ze 
aan één kant van haar lichaam verlamd en breekt er een nieuwe fase in hun samenzijn aan. 
George verzorgt haar met al zijn kracht en liefde. Maar hij kan niet voorkomen dat ze verder 
van hem wegglijdt en raakt zelf ook steeds meer in een isolement. Ook wordt de relatie met 
hun dochter die in het buitenland woont, behoorlijk op de proef gesteld. 

 
Angels share, The (Ken Loach, 2012) 
Als de Schotse Robbie vader wordt, zweert hij dat zijn zoon nooit het tragische leven zal 
kennen dat hij zelf heeft geleid. Op het nippertje ontsnapt hij aan een gevangenisstraf en 
krijgt hij een allerlaatste kans om zijn leven een positieve wending te geven. Tijdens zijn 
taakstraf ontmoet Robbie het drietal Rhino, Albert en Mo, die net als hij door hun criminele 
verleden moeilijk werk kunnen vinden. Hun reclasseringsambtenaar Henri laat hen 
kennismaken met de wereld van de whisky. Nooit had Robbie kunnen dromen dat drinken 

zo fundamenteel zijn leven kon veranderen. Zijn nieuw ontdekte talent - een verfijnde smaak en delicate 
"neus" – maakt het voor Robbie en zijn vrienden mogelijk een nieuwe, welvarende weg in te slaan 
 

Barbara (Christian Petzold, 2012) 
Oost-Duitsland, de zomer van 1980. De jonge arts Barbara wil het land verlaten en heeft 
een uitreisvisum aangevraagd. Dit verzoek wordt door de overheid echter niet gehonoreerd 
en ze wordt zelfs naar de provincie verbannen. Barbara moet Berlijn verlaten om in een 
klein plattelandsziekenhuis te gaan werken. Zij hoopt dat haar geliefde Jörg, die uit West-
Duitsland afkomstig is, hun ontsnapping voorbereidt. Ze bouwt geen nieuw leven op, daar 
ze wacht op een beter leven. Alleen voor haar patiënten in de kinderchirurgie heeft ze nog 

affectie. Haar baas André waardeert haar werk, maar besteedt wel erg veel aandacht aan haar. Behoort hij 
tot de Stasi? Of is hij verliefd op haar? Barbara weet het niet en de geplande vlucht lijkt steeds dichterbij te 
komen… 
 

Beasts of the southern wild (Benh Zeitlin, 2012) 
Het verhaal speelt zich af in een moerasgebied aan de kust ten zuiden van Louisiana dat 
bekend staat als ‘de Badkuip’. Hier woont de zesjarige Hushpuppy samen met haar 
alcoholistische vader Wink. In dit vergeten gebied leven de inwoners in de wetenschap dat 
zij slechts één storm verwijderd zijn van hun ondergang. Benh Zeitlin presenteert met 
Beasts of the Southern Wild een unieke film met een verfrissende cast waarin professionele 
acteurs ontbreken. De film is ontroerend en heeft een meeslepend verhaal, maar is ook 

visueel gezien een pareltje. Het publiek wordt meegenomen op een reis waarin fantasie en werkelijkheid 
op schitterende wijze afgewisseld worden. 
 

Beyond the hills (Cristian Mungiu, 2012) 
'Beyond the Hills' is het verhaal van de intense vriendschap tussen Alina en Voichita, twee 
jonge vrouwen die samen zijn opgegroeid in een weeshuis. Voichita heeft opvang 
gevonden in een klooster en wijdt haar leven helemaal aan God, terwijl Alina verhuisd is 
naar Duitsland. Wanneer Alina Voichita komt opzoeken en haar probeert te overtuigen om 
mee naar Duitsland te komen, haalt ze het besloten, haast sektarische wereldje. 
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Clip (Maja Milos, 2012) 
Jasna is een mooi meisje van ongeveer zestien jaar. Ze is ontevreden over haar leven in een 
afgelegen stadje in Servië, waar ze woont met haar uitgebluste moeder en terminaal zieke 
vader. Ze komt tegen alles en iedereen - inclusief zichzelf - in verzet en begint woest te 
experimenteren met seks en drugs. Het is een wanhopig protest, maar toch helpt het haar 
geleidelijk aan in het reine te komen met de pijnlijke werkelijkheid. 
 

 
Dans la maison (François Ozon, 2012) 
Een 16-jarige jongen dringt binnen in het huis van een leerling in zijn klas, en vertelt het 
verhaal in zijn opstellen aan zijn leraar Frans. De leraar, geïntrigeerd en verrast door de 
begaafde student, moedigt hem aan verder te schrijven. Maar de indringing leidt tot een 
serie van oncontroleerbare gebeurtenissen. Dans la maison is een knappe en spannende 
film over obsessie en verlangen. 
 

 
De jueves a domingo (Dominga Sotomayor, 2012) 
Deze Chileense roadmovie en Hivos Tiger Award-winnaar (IFFR 2012) speelt zich geheel af 
in en om de auto van een gezin uit de middenklasse, dat een vierdaagse trip maakt naar 
het noorden van Chili. Het zal hun laatste reis zijn als gezin. Soms schemert er iets door van 
de scheidingsperikelen, maar door de subtiele enscenering en cameravoering wordt deze 
crisis vooral impliciet en verbrokkeld verbeeld in dit poëtische en nauwkeurig 
observerende speelfilmdebuut met autobiografische elementen. 

 
De rouille et d'os (Jacques Audiard, 2012) 
Ali (Matthias Schoenaerts) trekt samen met zijn zoontje van vijf in bij z’n zus in Zuid-
Frankrijk. Als portier ontmoet hij er de mooie orkatrainster Stéphanie (Marion Cotillard). 
Wanneer het noodlot echter toeslaat ontstaat er een speciale emotionele én fysieke 
relatie tussen hen. 
 
 

 
Elefante Blanco(Pablo Trapero, 2012) 
'Villa Virgin' is een sloppenwijk in Buenos Aires waar Julian en Nicolas, twee bevriende 
priesters, onvermoeibaar werken om de lokale bevolking te helpen. Julian houdt toezicht 
op de bouw van een ziekenhuis met behulp van zijn politieke contacten. Nicolas helpt hem 
sinds hij terug is van een heftig project in de jungle dat hij begeleidde, waarbij paramilitaire 
troepen onverhoopt een bloedbad veroorzaakten. Nicolas is verward door wat hij heeft 
meegemaakt, maar vindt troost bij Luciana: een jonge, aantrekkelijke, atheïstische 

maatschappelijk werkster. Terwijl zijn geloof verzwakt, ontstaat steeds meer spanning en geweld binnen de 
drugskartels in de sloppenwijk. Wanneer de bouw van het ziekenhuis wordt stopgezet door ministerieel 
besluit. 
 

Fargo (Ben Affleck, 2012) 
In een klein provinciestadje woont een simpele autoverkoper, Jerry, die ontevreden is met 
zijn leven. Hij beraamt een plan om een grote buit binnen te halen en laat hiervoor zijn 
vrouw kidnappen door twee criminelen. Maar het een en ander loopt mis. De gangsters 
zijn niet vies van enig geweld en al gauw duiken er wat lijken op. Wanneer politieagente 
Marge zich met de zaak gaat bemoeien krijgt Jerry het nog moeilijker. Want Marge mag 
dan wat graag gemoedelijk kneuvelen en acht maanden zwanger zijn, achter haar huiselijk 

uiterlijk loert een speurneus met bloedhond kwaliteiten. 
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Fill the Void (Rama Burshtein, 2012) 
Shira - de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin - kijkt enorm uit naar haar 
bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. 
Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt 
uitgesteld. Esthers weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. 
Shira's moeder wil – na de dood van haar dochter – niet ook haar schoonzoon én kleinkind 
verliezen en doet een schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen 

gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens. 
 

Fils de l'autre, Le (Lorraine Levy, 2012) 
Net wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil starten, ontdekt hij dat hij 
niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met 
Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling 
verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, 
waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. 
 
Hannah Arendt (Margarethe von Trotta, 2012) 
Hannah Arendt vlucht in 1933 voor de nazi’s. Via Frankrijk komt ze in 1941 terecht in de VS. 
Ze gaat werken als journalist en docent. In 1951 verkrijgt zij het Amerikaanse 
staatsburgerschap. Als Israël de beruchte nazi Adolf Eichmann oppakt en gaat berechten, 
wordt zij door The New Yorker gevraagd om het berechten, wordt zij door The New Yorker 
gevraagd om het proces in Jeruzalem te verslaan. De resultaten van haar bevindingen vat 
zij samen in het boek ‘Eichmann In Jeruzalem - De banaliteit van het kwaad’. Ze maakt 

daarmee een enorme controverse los. 
 

Holy motors (Leon Carax, 2012) 
Van dageraad tot zonsondergang, enkele uren uit het leven van Meneer Oscar, een duister 
wezen dat van het ene leven naar het andere reist. Hij is opeenvolgend zakenmagnaat, 
moordenaar, bedelaar, monster, familieman… Hij lijkt rolletjes te spelen en stort zijn ziel in 
de vertolking van elk van hen. Al is er nergens een camera te bespeuren… Hij reist alleen, 
met als enige metgezel Céline, een slanke blonde vrouw, aan het stuur van een immense 
machine die hem door en rond Parijs transporteert. Hij is een gewetensvolle moordenaar, 

die van de ene opdracht in de andere overgaat. Op zoek naar een wonderlijke daad. Die mysterieuze 
drijvende kracht… De vrouwen en echo's uit vorige levens… Maar waar is zijn ware thuis, zijn familie, zijn 
gemoedsrust? 
 

Io e te (Bernardo Bertolucci, 2012) 
Verloren ziel Lorenzo wil het liefst met rust gelaten worden en alleen zijn. Zijn moeder 
maakt zich zorgen en Lorenzo is zich daar pijnlijk van bewust. Om aan een verplichting te 
ontkomen, verzint hij een handige leugen waardoor hij een hele week alleen in Rome kan 
zijn. Maar zijn plannen vallen in het water wanneer plotseling zijn halfzus Olivia, het 
gedoodverfde zwarte schaap van de familie, voor zijn deur staat. In eerste instantie wil 
Lorenzo niets van Olivia - beeldschoon, brutaal en gevaarlijk – weten, totdat hij zich 

realiseert dat ze elkaar misschien wel kunnen helpen. Io e Te is een ontroerende film over twee jonge 
mensen die hunkeren naar acceptatie, maar die bang zijn zichzelf te verliezen. 
 

Jagten (Thomas Vinterberg, 2012) 
Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van 
misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het 
nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren. 
De eens zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard. 
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Kirikou en de mannen en de vrouwen  Michel Ocelot 2012 
De grootvader verwelkomt ons in zijn blauwe grot voor een serie nieuwe ontboezemingen. 
Want er resten nog tal van mooie herinneringen aan de kindertijd van Kirikou: zoals 
bijvoorbeeld de momenten waarop hij de mannen en de vrouwen van zijn dorp hielp… Hij 
vertelt ons hoe Kirikou, dankzij zijn moed en intelligentie, de sterke vrouw te hulp schoot 
wiens dak volledig vernietigd was door Karaba. Hij vertelt ons hoe de kleine held de oude 
chagrijnigaard terugvond, die verdwaald was in de savanne. Daarna hoe een Afrikaanse 

vertelster bedreigd door de tovenares uiteindelijk haar kennis heeft kunnen doorgeven aan de 
dorpsbewoners. We ontdekken eveneens het geheim van een mysterieus blauw monster, en, dankzij een 
fluit van de familie van onze kleine onverschrokken held, de magische kracht van de muziek. 
 

Kon-Tiki (Joachim Ronning & Espen Sandberg, 2012) 
Kon-Tiki vertelt het waargebeurde verhaal van de onderzoeker - avonturier Thor 
Heyerdahl. Deze ondernam in 1947 met zijn team een heroïsche poging om de Grote 
Oceaan over te steken op een vlot. Heyerdahl wilde bewijzen dat inwoners van Zuid-
Amerika duizend jaar eerder deze oversteek hadden kunnen maken met niets anders dan 
een vlot. Het werd een adembenemende reis van meer dan 8000 km. Een gevecht tegen 
weer en wind, tegen haaien en walvissen, tegen stormen en zeestromingen… 

 
Laurence Anyways (Xavier Dolan,2012) 
In de jaren ’90 vertelt Laurence z’n vriendin Fred dat hij vrouw wil worden. Ondanks alles 
trotseren ze de vooroordelen van hun omgeving en trekken ze zich niets aan van de 
hinderlijke afkeer die ze opwekken in de samenleving. Tien jaar lang proberen ze deze 
overgang te overleven en storten ze zich in een episch avontuur waarvan hun ondergang 
het losgeld lijkt te zijn. 
 

 
Life of Pi (Ang Lee, 2012) 
Na een schipbreuk belandt Pi op een reddingsboot met een gevaarlijke Bengaalse tijger. 
Samen worden ze geconfronteerd met tegelijk de schoonheid en wreedheid van de natuur. 
Life of Pi is gebaseerd op het verhaal van de Canadese schrijver Yann Martel die hiervoor 
de MAN Booker Prize won. 
 
 
Lore (Cate Shortland, 2012) 
Voorjaar 1945, de Führer is dood, de geallieerden bezetten Duitsland. De ouders van de 
15-jarige Lore worden gearresteerd vanwege hun oorlogsmisdaden (haar vader was bij de 
SS). Haar moeder geeft Lore nog snel instructies om naar hun oma in het noorden te gaan. 
Samen met haar 4 jongere broertjes en zusjes moet zij door het verwoeste Duitsland te 
voet op zoek naar veiligheid. Tijdens deze barre tocht ontmoet zij Thomas. Zij ziet aan zijn 
papieren dat hij joods is. Om te overleven zal Lore haar vertrouwen moeten geven aan 

iemand die ze heeft geleerd te haten. Het antisemitisme is haar met de paplepel ingegeven. Ondanks de 
verwoestingen en het leed dat ze onderweg gezien heeft, is ze nog niet zover dat ze afstand kan nemen van 
de overtuiging van haar ouders. Ze wil niet door Thomas geholpen worden, maar voelt zich tegelijk tot hem 
aangetrokken. 
 

Love is all you need (Susanne Bier, 2012) 
In het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento zal het feestelijke huwelijk plaats 
vinden van een jong Deens stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de weg te staan, 
totdat hun families arriveren. Love Is All You Need is een romantische komedie. Een warm, 
grappig en uit het leven gegrepen verhaal over de moed om je leven een andere wending te 
geven, ook wanneer je denkt dat dit te laat is. 
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Master, The (Paul Thomas Anderson, 2012) 
De film speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog waar de intellectuele man Lancaster 
Dodd (Hoffman) een nieuwe religieuze organisatie opricht. Phoenix speelt de rol van de 
getraumatiseerde marinier Freddie Quell, die na de oorlog verward thuiskomt en al snel de 
rechterhand wordt van Lancaster. Maar naar mate de organisatie populariteit begint te 
winnen, krijgt Quell twijfels over de organisatie en de gedachten van zijn “meester”… 
 
Metéora (Spiros Stathoulopoulos, 2012) 
In het bergachtige gebied van centraal Griekenland liggen de kloosters van Meteora, 
bovenop hoge steentoppen en ver weg van zowel hemel als aarde. De jonge monnik 
Theodoros en non Urania hebben hun leven gewijd aan de strikte rituelen en levensstijl 
van hun gemeente. Maar de twee jonge mensen worden elke dag meer verscheurd door 
een groeiend verlangen naar elkaar. Zij zullen moeten kiezen tussen spirituele toewijding 
of wereldlijke passies. 

 
Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012) 
Als in de zomer van 1965 de verliefde tieners Sam (Jared Gilman) en Suzy (Kara Hayward) 
van huis weglopen, is het anders zo rustige eiland aan de Amerikaanse oostkust in rep en 
roer. Iedereen wordt gemobiliseerd om de twee op te sporen: van de lokale padvinders 
waartoe Sam behoort onder leiding van hopman Ward (Edward Norton) tot aan de sullige 
sheriff Sharp (Bruce Willis) die een geheime affaire heeft met de moeder van Suzy Een 
dreigende storm en de komst van de strenge medewerkster van jeugdzorg zetten de 

gebeurtenissen op scher 
 

Mud (Jeff Nichols, 2012) 
De veertienjarige vrienden Ellis en Neckbone doen een wonderlijke vondst op een van hun 
geheime, avontuurlijke ontdekkingstochten op de Mississippi: een boot die hoog in een 
boom hangt op een onbewoond eiland. Ze komen er al snel achter dat de mysterieuze en 
charismatische Mud in ‘hun’ boot woont. Hij vertelt hen een fantastisch verhaal over hoe 
hij een man in Texas heeft vermoord en dat hij daarom wordt achtervolgd door 
wraakzuchtige premiejagers. Nu wacht hij tot de liefde van zijn leven, Juniper, naar de stad 

komt om samen met haar te vluchten. De jongens weten niet of ze Mud moeten geloven, maar besluiten 
toch om hem te helpen. Als een prachtige vrouw en een groep premiejagers 
 

No (Pablo Larraín, 2012) 
In 1988 wordt de Chileense dictator Pinochet door de Verenigde Naties verplicht tot het 
houden van een landelijk referendum. Met een simpele ‘SI’ of ‘NO’ zal de bevolking 
beslissen over het voortbestaan van het regime. De oppositie krijgt van de militaire junta 
dagelijks 15 minuten zendtijd op de nationale televisie om hun boodschap over te brengen. 
De jonge reclame-hotshot René Saavedra wordt door de oppositie gevraagd om de ‘NO’ 
campagne te leiden. De vastberaden Saavedra weet met zijn positieve en kleurrijke 

campagne de murw geslagen bevolking te mobiliseren in de strijd om de toekomst van hun land. Het 
regime is gewaarschuwd. 
 

On the road (Walter Salles, 2012) 
Na de dood van zijn vader ontmoet de aspirerende Newyorkse schrijver Sal Paradise de 
losbandige en avontuurlijke Dean Moriarty. Dean is een jonge ex-gevangene, volbloed 
charmeur en echtgenoot van de zeer vrijgevochten en verleidelijke Marylou. Het klikt 
meteen tussen Sal en Dean, die beiden als de dood zijn om hun verdere leven in dagelijkse 
sleur te slijten. Samen met Marylou vertrekken ze op roadtrip door Amerika. Snakkend 
naar vrijheid beginnen ze aan een ontdekking 

http://www.bol.com/nl/p/on-the-road/1002004012438550/
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http://www.bol.com/nl/p/mud/9200000020049258/
http://www.bol.com/nl/p/no/1002004013645894/


 
Paradies: Liebe (Ulrich Seidl, 2012) 
Paradies: Glaube (Ulrich Seidl, 2012) 
Paradies: Hoffnung (Ulrich Seidl, 2012) 
Rubensiaanse 50-plusser Teresa ontdekt op het Keniaanse strand dat de strandjongens behalve kettinkjes 
ook seks verkopen. Maar Teresa wil ook echte liefde. 
Centraal staat in deel 2 Anna Maria de zus van de hoofdpersoon in de eerste film. Zij is een 
godsdienstwaanzinnige die in Wenen met een Mariabeeld in de hand de deuren langsgaat om het heil te 
verkondigen. Anna Maria hoopt zelf het paradijs te vinden via haar geloof. 
In de derde film maken we kennis met de dertienjarige opgewekte Melanie, dochter van sekstoeriste 
Teresa uit 'Paradies: Liebe'. Terwijl Teresa vakantie viert in Kenya probeert Melanie af te vallen in een 
dieetkamp voor jongeren. Daar ontmoet ze Peter, een oudere arts die er vreemde onderzoeksmethoden op 
nahoudt. Voor Melanie is het liefde op het eerste gezicht. 
 

Populaire (Régis Roinsard, 2012) 
Het verhaal speelt in Normandië, 1958. Rose, een ambitieuze jonge vrouw uit een dorpje 
wordt secretaresse bij een verzekeringsagent in de stad. Ze is erg onhandig, maar kan 
uitzonderlijk snel typen. Haar baas maakt er zijn persoonlijke missie van om haar klaar te 
stomen voor het wereldkampioenschap typen in New York. Intussen wil het met de liefde 
tussen deze twee niet erg vlotten. 
 
Pride (2014) 
Een inspirerende komedie gebaseerd op waargebeurde feiten. Het is de zomer van 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 om de families 
van de stakende mijnwerkers te ondersteunen. Maar ze stuiten op een probleem: de bond 
lijkt gegeneerd om hun steun te ontvangen. De actievoerders laten zich echter niet uit hun 
lood slaan. Ze besluiten de bond te negeren en de mijnwerkers rechtstreeks te benaderen. 

Ze trekken in een klein busje naar een mijnwerkersdorp op het platteland van Wales om hun donatie 
persoonlijk te overhandigen. Een buitengewoon verhaal over twee totaal verschillende gemeenschappen 
die zich, ondanks alle vooroordelen, verenigen voor een gezamenlijk doel. 
 

Promised Land (Gus Van Sant, 2012) 
Steve Butler en Sue Thomason zijn twee collega's die in opdracht van een groot 
energiebedrijf het platteland afreizen om de rechten voor het boren naar schaliegas te 
kopen. In een dorpje in Pennsylvania waar de inwoners het extra inkomen goed kunnen 
gebruiken ondervinden ze veel weerstand van een professionele milieuactivist en 
bovendien begint Butler te twijfelen aan de juistheid van zijn werk. 
 

 
Reality (Matteo Garrone, 2012) 
Hoofdpersoon is Luciano, een visboer uit Napels die met schimmige handeltjes zijn inkomen 
probeert aan te vullen en de gangmaker is op elk feest. Op aandringen van zijn kinderen 
doet hij mee aan een auditie voor 'Big brother', maar nadat hij in Rome is geweest voor een 
tweede gesprek, raakt hij helemaal geobsedeerd door zijn verlangen naar roem. 
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Rebelle (Kim Nguyen, 2012) 
Ergens in de Afrikaanse Sahara vertelt Komona, een veertien jaar oud meisje, haar nog 
ongeboren kind dat in haar groeit het verhaal over haar leven en sinds ze betrokken is bij 
de oorlog. Dit leven begon toen ze op haar twaalfde werd ontvoerd door de guerrilla's, haar 
familie werd vermoord en haar dorp platgebrand. Haar commandant misbruikt haar en 
Komona trekt langzaam uit zelfbescherming naar een oudere jongen met een witte haardos 
die ze 'de magiër' noemt en met wie ze probeert te ontsnappen. 

 
Royal affair, A (Nikolaj Arcel, 2012) 
In 1766 wordt de 15-jarige Britse prinses Caroline Mathilde uitgehuwelijkt aan haar iets 
oudere neef, koning Christiaan VII van Denemarken en Noorwegen. De koning is geestelijk 
instabiel, waardoor de ministers en daarmee de hoge adel in feite de macht hebben. In 
1768 krijgt de koning een nieuwe lijfarts, de Duitse Johann Friedrich Struensee, die zijn 
vertrouwen wint en zo zijn verlichtingsideeën in nieuwe wetten kan omzetten. Struensee 
krijgt ook een affaire met de koningin, wat tot zijn ondergang leidt. Deze periode is ook 

beschreven in de roman 'Het bezoek van de lijfarts' van Per Olov Enquist. 
 

Shadow dancer (James Marsh, 2012) 
Een politieke thriller van James Marsh (Man on wire) naar het boek van journalist Tom 
Bradby, die zelf het scenario schreef. Begin jaren negentig wordt een jonge IRA-terroriste 
na een mislukte aanslag in de Londense metro gedwongen mee te werken met de Britse 
geheime dienst. In plaats van een lange gevangenissstraf kan ze terugkeren naar haar 
moeder en zoontje in Belfast, maar moet haar broers bespioneren. 
 

 
Shokuzai (Kiyoshi Kurosawa, 2012) 
Een 10-jarig meisje wordt na schooltijd in de gymzaal van haar school vermoord. Haar vier 
vriendinnen hebben de moordenaar gezien, maar kunnen geen signalement geven. De 
moeder van het meisje wordt verscheurd door verdriet en zegt dat ze hun levenlang boete 
zullen moeten doen. De vijf hoofdstukken van de serie spelen zich vijftien jaar later af en 
laten zien hoe de levens van de vier jonge vrouwen en van de moeder nog steeds door deze 
gebeurtenis worden beheerst. De serie is in een iets ingekorte versie in de bioscopen 

uitgebracht. 
 

Tabu (Miguel Gomes, 2012) 
De oudere Portugese dame Aurora en haar Kaapverdische hulp in de huishouding wonen 
naast Pilar, wier doel in het leven is om goed te doen. Niet dat ze enige erkenning krijgt voor 
haar inspanningen. En al helemaal niet van de wantrouwende Aurora, die in de haar 
resterende jaren het liefst haar beetje spaargeld erdoor jaagt in het casino in Estoril. Als de 
oude Aurora sterft, komt Pilar achter een geheimzinnige brief, die haar op het spoor brengt 
van een oude geliefde van Aurora. 

 
To the Wonder (Terrence Malick, 2012) 
luchtig verhaal over een liefdespaar dat elkaar ontmoet in Parijs: een Franse vrouw van 
Oost-Europese origine en een Amerikaanse milieudeskundige die samen een romantische 
tijd doorbrengen in Parijs waarna ze verhuizen naar Oklahoma alwaar hun liefde minder 
goed gedijt: ruzies, twijfel en afwijzingen omdat de cultuurverschillen te groot lijken te zijn. 
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Wadjda (Haifaa Al Mansour, 2012) 
Eerste lange speelfilm (2012) die volledig in Saoedi-Arabië is opgenomen met als regisseur 
een vrouw, Haifaa Al-Mansour. In Saoedi-Arabië zijn geen bioscopen en zijn vrouwen aan 
vele regels gebonden. Zo was het tot voor kort voor hen verboden te fietsen. 
Hoofdpersoon in de film, het tienjarige, rebelse meisje Wadjda, wil echter heel graag een 
fiets. Ze probeert op allerlei manieren om aan het geld te komen. Zo doet ze o.a. mee aan 
een Koran-recitatiewedstrijd. 

 
Wand, Die (Julian Roman Pölsler, 2012) 
Een vrouw schrijft een uitvoerig verslag over haar geïsoleerde situatie, in een 
berglandschap, die zo'n twee jaar geleden begon. Destijds scheidde een geheimzinnige 
wand haar plotseling af van de rest van de wereld, die overigens leek te zijn versteend. 
Slechts in gezelschap van dieren moest ze in een jachthut zien te overleven. Derde en meest 
succesvolle roman van de Oostenrijkse schrijfster Marlen Haushofer (1920-1970). Ze laat in 
deze lange robinsonade vooral de levensangsten en -driften, het leerproces in de natuur en 

de gehechtheid van de vrouw aan haar huisdieren tot uiting komen. 
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Alles alfabetisch 
 
1. 12 years a slave (Steve McQueen, 2013) 
2. Ain’t them bodies saints (David Lowery, 2014) 
3. Amour (Michael Haneke, 2012) 
4. Andere Heimat, Die (Edgar Reitz, 2013) 
5. Angels share, The (Ken Loach, 2012) 
6. Art of becoming, The (Hanne Phlypo, 2013) 
7. Baghdad Messi (Sahim Omar Kalifa, 2013) 
8. Bande de filles (Céline Sciamma, 2014) 
9. Baraka (Ron Fricke, 2014) 
10. Barbara (Christian Petzold, 2012) 
11. Beasts of the southern wild (Benh Zeitlin, 2012) 
12. Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2014 
13. Beyond the hills (Cristian Mungiu, 2012) 
14. Blue jasmine (Woody Allen, 2013) 
15. Blue ruin (Jeremy Saulnier, 2013) 
16. Boyhood (Richard Luinklater, 2014) 
17. Child’s pose (Calin Peter Netzer, 2014) 
18. CLIP (Maja Milos, 2012) 
19. Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013) 
20. Dans la maison (François Ozon, 2012) 
21. Deux jours, une nuit (Jean-Pierre & Luc dardenne, 2014) 
22. Elefante Blanco (Pablo Trapero, 2012) 
23. Enemy (Denis Villeneuve, 2014) 
24. Fargo (Ben Affleck, 2012) 
25. Fill the Void (Rama Burshtein, 2012) 
26. Fils de l'autre, Le (Lorraine Levy, 2012) 
27. Frances Ha (Noah Baumbach, 2013) 
28. Fruitvale station (Ryan Coogler, 2013) 
29. Gabrielle (Louise Archambault, 2013) 
30. Grande bellezza, La (Paolo Sorrentino, 2013) 
31. Grandmaster, The (Kar-wai Wong, 2013) 
32. Hannah Arendt (Margarethe von Trotta,2012) 
33. Henri (Yolande Moreau, 2013) 
34. Holy motors (Leon Carax, 2012) 
35. Ida (Pawel Pawlikowski,  2013) 
36. In bloom (Nana Ekvtimisihvili, 2013) 
37. Inconnu du lac, L’ (Alain Guiraudie, 2014) 
38. Infancia clandestina (Benjamin Avila, 2013) 
39. Inside Llewyn Davis (Joel & Ethan Coen, 2013) 
40. Io e te (Bernardo Bertolucci, 2012) 
41. Jagten (Thomas Vinterberg, 2012) 
42. Jaula de oro, la (Diego Quemada-Diez, 2013)   besteld 31/3 
43. Jimmys ‘Hall (Ken loach, 2014) 
44. Jueves a domingo, De  (Dominga Sotomayor, 2012) 
45. Just the wind (Bence Fliegauf, 2014) 
46. Kapringen (Hijacking, A) (Tobias Lindholm & Michael Noer, 2012) 
47. Karsu- I hide a secret (Mercedes Stalenhoef, 2013) 
48. Kirikou en de mannen en de vrouwen (Michel Ocelot, 2012) 
49. Kon-Tiki (Joachim Ronning & Espen Sandberg, 2012) 



50. Laurence Anyways (Xavier Dolan, 2012) 
51. Life of Pi (Ang Lee, 2012) 
52. Like father, like son (Hirokazu Koreeda, 2013) 
53. Lore (Cate Shortland, 2012) 
54. Love is all you need (Susanne Bier, 2012) 
55. Lunchbox, The (Ritesh Batra, 2014) 
56. Mandela: A long walk to freedom (Justin Chadwick, 2013 
57. Master, The (Paul Thomas Anderson, 2012) 
58. Metéora (Spiros Stathoulopoulos, 2012) 
59. Michael Kohlhaas (Arnaud Des Paillières, 2013) 
60. Mistaken for strangers (Tom Berninger, 2014) 
61. Mommy (Xavier Dolan, 2014) 
62. Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012) 
63. Mr. Turner (Mile leigh, 2015) 
64. Mud (Jeff Nichols, 2012) 
65. My sweet pepper land (Hiner Saleem, 2014) 
66. Nebraska (Alexander Payne, 2013) 
67. Night moves (kelly Reichardt, 2013) 
68. Night Train to Lisbon (Bille August, 2013) 
69. No (Pablo Larraín, 2012) 
70. Omar (Hany Abu-hassad, 2014) 
71. On the road (Walter Salles, 2012) 
72. Paradies Liebe (Ulrich Seid, 2012) 
73. Paradies: Glauble (Ulrich Seidl, 2012) 
74. Paradies: Hoffnung (Ulrich Seidl, 2012) 
75. Passé, Le (Asghar farhadi, 2013) 
76. Philomena (Stephen Frears, 2013) 
77. Populaire (Régis Roinsard, 2012) 
78. Praia do future (Karim Aïnouz, 2014) 
79. Pride (Matthew Warcus, 2014) 
80. Prince Avalanche (David Gordon Green, 2013) 
81. Promised Land (Gus Van Sant, 2012) 
82. Reality (Matteo Garrone, 2012) 
83. Rebelle (Kim Nguyen, 2012) 
84. Rouille et d'os, De (Jacques Audiard, 2012) 
85. Royal affair, A (Nikolaj Arcel, 2012) 
86. Samsara (Ron Fricke, 2014) 
87. Selfish giant, The (Clio Barnard, 2013) 
88. Shadow dancer (James Marsh, 2012) 
89. Shokuzai (Kiyoshi Kurosawa, 2012) 
90. Short term 12 (Destin Cretton, 2013) 
91. Starred up (David MacKenzie, 2013) 
92. Suzanne (Katell Quillévéré, 2014) 
93. Tabu (Miguel Gomes, 2012) 
94. Thank God it’s Friday (Jan Beddegendoodts, 2014) 
95. To the wonder (Terrence Malick, 2013) 
96. Touch of sin, A (Jia Zhan-Ke, 2014 
97. Twin Sisters (Mona Friis Bertheussen, 2013) 
98. Venus in fur (Roman Polanski, 2014) 
99. Vie d’ Adèle, La (Abdellatif Kechiche, 2014) 
100. Wadjda (Haifaa Al Mansour, 2012) 
101. Wand, Die (Julian Roman Pölsler, 2012) 



102. When animals dream (Jonas Alexander Arnby, 2014) 
103. Winter sleep (Nuri Bilge Ceylan, 2014) 
104. Workers (José Luis Valle, 2013) 


