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Ter gelegenheid van Valentijn presenteert jullie bibliotheek nu eens niet de mooiste of beste 
tearjerkers. Dus dit jaar niet dé ultieme Love Song of dé ultieme Liefdesfilm. 
Er was ook al eens gelachen worden. Het genre romantische komedie zegt het zelf: zowel romantiek 
als humor. Wat wil je nog meer? 
Eerst vind je de recente films (de laatste vijf jaar) en we besluiten dit overzicht van meer dan 300 
films (bijna één per dag!) met een alfabetische lijst van de iets oudere maar daarom niet mindere 
speelfilms. 
 
 
Wij hebben het niet ? 

Natuurlijk kunnen wij niet alles hebben. Dankzij de goede 
samenwerking tussen de verschillende West-Vlaamse en andere Vlaamse bibliotheken kun je, als lid 
van onze bib, heel eenvoudig cd’s of dvd’s laten overkomen van andere bibliotheken. Zoek in de 
catalogus, vul een formuliertje in (digitaal) of ter plaatse en afhankelijk van de beschikbaarheid, krijg 
je zo snel mogelijk bericht per mail of telefoon als het door jou gevraagde klaarligt is. Je betaalt een 
schamele € 2,00 als vergoeding. 
We proberen altijd zo volledig mogelijk te zijn met onze collectie maar soms gaan dvd’s kapot of zijn 
ze (tijdelijk) niet meer te krijgen in de handel. 
Je kan ze wel bij onze collega’s vinden. 
  

http://zoeken.bibliotheek.be/
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2014 
Austenland (Jerusha Hess, 2014) 
Jane Hayes' adoratie voor Jane Austen staat haar liefdesleven in de weg. Om 
voor één keer de heldin in haar eigen verhaal te zijn, geeft ze al haar spaargeld 
uit aan een trip naar Austenland, een excentriek resort waar de gasten worden 
ondergedompeld in de Regency-periode. Gewapend met bonnet, korset en 
borduurwerkje doet Jane haar uiterste best om geen oude vrijster te worden, 
maar ze voelt niet goed aan waar de fantasie ophoudt, en de werkelijkheid, en 
misschien wel de liefde, begint. 
 

 
Baggage claim (David E. Talbert, 2014) 
Stewardess Montana Moore is het zat om vrijgezel te zijn. Ze is vastberaden om 
verloofd te zijn voordat haar jongere zusje trouwt… maar de bruiloft is al over 30 
dagen! Met de hulp van haar collega’s plant ze een druk reisschema in zodat ze 
tijdens haar werk “toevallig’’ al haar exen tegenkomt. Haar zoektocht naar de 
perfecte man leidt tot hilarische confrontaties! 
 
 
 

 
Drinking buddies (Joe Swanberg, 2014) 
Kate en Luke werken in een ambachtelijke brouwerij. Hun vriendschap heeft 
alles in zich om meer te worden. Maar Kate gaat met Chris en Luke gaat met Jill 
en Jill wil van Luke weten of hij met haar wil trouwen. Het antwoord op die 
vraag wordt glashelder als Luke en Kate onverwacht een weekendje met z'n 
tweeën zijn. 
 
 
 

 
English teacher, The (Craig Zisk, 2014) 
Lerares Linda Sinclair is 45 en nog steeds single. De enige romantiek in haar 
leven komt uit de boeken die ze leest. Op een dag loopt ze een van haar 
favoriete oud-leerlingen tegen het lijf: Jason Sherwood. Jason is terug uit New 
York, waar hij probeerde om schrijver te worden. Onder druk van zijn vader gaat 
hij nu rechten studeren. Nadat Linda zijn toneelstuk heeft gelezen, is ze ervan 
overtuigd dat Jason te veel talent heeft om zijn dromen te laten varen. Om het 
te bewijzen besluit ze om zijn toneelstuk te laten opvoeren door leerlingen. 
Terwijl Linda en Jason zich ondanks hun leeftijdsverschil tot elkaar aangetrokken 

voelen, keren de schooldirectie en Jasons vader zich tegen de opvoering van Jasons toneelstuk… 
 

Love punch, The (Joel Hopkins, 2014) 
Kate en Richard zijn dan wel gescheiden maar komen maar niet van elkaar af. Ze 
zijn niet alleen de ouders van een inmiddels volwassen dochter, ze delen ook 
een pensioenfonds. Op de laatste dag voor zijn pensioen, ontdekt Richard 
echter dat een corrupt bedrijf de centen heeft ingepikt die hun oude dag 
hadden moeten bekostigen. Maar dat laat hij er niet op zitten! Onder het motto 
"Wat hebben we te verliezen? reizen Kate en Richard af naar Parijs, waar het 
malafide bedrijf gevestigd is, voordat ze het weten, bevinden de voormalige 
echtlieden zich middenin het grootste avontuur van hun leven. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jerusha-Hess/Austenland/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9125925&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwtq5h7ZjIBEd$ke8yMIqfkOQ$o7jiivoB3gygDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://www.bol.com/nl/p/baggage-claim/9200000025470975/
http://www.bol.com/nl/p/drinking-buddies/9200000022068582/
http://www.bol.com/nl/p/english-teacher/9200000028795037/
http://www.bol.com/nl/p/love-punch/9200000032764446/


Themalijst : RomCom Openbare bibliotheek Kortrijk februari 2015  p. 4 
 

Pretty one, The (Jenée LaMarque, 2014) 
Laurel (Kazan) is een typisch muurbloempje die nog steeds bij haar vader 
woont. Haar tweelingzus Audrey (Kazan) is heel anders. Zij heeft wel het 
zelfvertrouwen en de uitstraling om het te gaan maken in de grote stad. Als 
Laurel per ongeluk voor haar zus wordt aanzien, besluit ze het spel mee te 
spelen en wordt The Pretty One. Terwijl ze langzaam went aan haar nieuwe 
bestaan, ontdekt Laurel dingen waarvan ze dacht dat die niet voor haar 
weggelegd waren. Een glanzende carrière, vriendschappen en de liefde. Zoe 
Kazan , Jake Johnson en Ron Livingston schitteren in dit komische drama over 
familiebanden en tweede kansen. 

 
Right kind of wrong, The (Jeremiah Chechick, 2014) 
Hoe hard Leo Palamino ook zijn best doet, het lukt hem niet om door te breken 
als schrijver, dus verdient hij de kost als afwasser. Zijn vriendin heeft het met 
hem gehad en besluit hem te dumpen. En om alles nog nét iets erger te maken 
wordt ze wereldberoemd met haar blog over hun oude liefdesleven, genaamd 
‘Why you suck!’. Dan ontmoet hij de mooie Colette. Hij is op slag verliefd, maar 
ook hier doet zich een probleem voor: ze staat op het punt om te gaan trouwen. 
Maar Leo is een dromer en romanticus, dus hij laat het er niet zomaar bij zitten. 
Lukt het eeuwige loser Leo om Colette te laten zien wat hij werkelijk waard is en 

daarmee voor één keer Mr. Right te zijn? 
 

Weekend in Paris, A (Roger Michell, 2014) 
Vele jaren na hun huwelijksreis, keren Nick en Meg, een Engels koppel, terug 
naar Parijs. Ze herontdekken de stad, maar ook hun humor, hun fantasie en het 
plezier om samen te zijn. 
 
 
  

http://www.bol.com/nl/p/pretty-one/9200000027672714/
http://www.bol.com/nl/p/right-kind-of-wrong/9200000028901966/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roger-Michell/A-weekend-in-Paris/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9229502&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAwtq5h7ZjIBEd$ke8yMIqfkOQ$o7jiivoB3gygDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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2013 
 

Brasserie Romantiek (Joël Vanhoebrouck, 2013) 
De “Brasserie Romantiek” is een gerenommeerd restaurant. Het wordt met 
succes gerund door uitbaatster Pascaline en kok Angelo. Sinds enkele jaren 
heeft de zaak immers een begeerde “koksmuts” in de Gault Millau-gids. 
Vanavond is het Valentijn: één van de drukste avonden van het jaar. Angelo 
zorgt voor een passend liefdesmenu en Pascaline heeft de tafels tiptop gedekt. 
Pascaline heeft alles onder controle in haar brasserie. Zoals altijd. In de keuken 
en in de zaal zijn de verwachtingen hoog gespannen. Ook de klanten 
verwachten veel van deze avond. Elk koppel dat een tafel heeft bemachtigd, 

hoopt die avond de liefde op hun bord te krijgen. Er mag niks fout gaan. Maar dan staat ineens 
Pascaline’s oude vlam Frank op de stoep... 
 

Bridget Jones: the edge of reason (Beeban Kidron, 2013) 
In dit vervolg ontmoeten we Bridget waar we haar hadden achter gelaten, 
geheel verrukt in de armen van de fantastische jurist Mark Darcy. Mark is 
beheerst, behulpzaam en tolerant wat (bijna) alle jaloezietjes van Bridget 
betreft. Waarom zou ook niet iedere vrouw in Londen, met inbegrip van Marks 
nieuwe- en erg mooie assistente, hem proberen af te troggelen van de gezette, 
eigenzinnige en soms ongepaste Bridget? Zodra die nieuwe assistente 
verschijnt, verschieten de roze wolken van Bridget naar grijs door haar aanvallen 
van twijfel en onzekerheid die haar relatie met Darcy zwaar belasten. En juist op 
dat moment komt Bridget's vorige baas, rokkenjager Daniel Cleaver aanzeilen. 

Ms. Jones dendert van de ene genante situatie in het andere romantische misverstand, maar ze weet 
zich er doorheen te slaan in deze voortzetting van beproevingen van de werkende ongehuwde vrouw 
die de symbolische heldin is geworden voor vrijgezelen overal ter wereld.  
 

Love is all you need (Susanne Bier, 2013) 
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 van Oscarwinnares Susanne Bier. 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. 
 
 

 
Populaire (Régis Roinsard, 2013) 
Frankrijk, 1958. De 21 jarige, beeldschone Rose Pamphyle is verloofd en lijkt 
voorbestemd voor een zorgeloos maar saai huisvrouwenbestaan. Ze weigert zich 
hier echter bij neer te leggen en reist af naar het Normandische Lisieux voor een 
sollicitatiegesprek bij een verzekeringsmaatschappij. Het gesprek met de knappe 
manager Louis Échard verloopt dramatisch, totdat Rose laat zien dat ze 
ongelooflijk snel kan typen. Louis houdt wel van een uitdaging en belooft haar de 
baan op één voorwaarde: dat Rose meedoet aan typewedstrijden en dat hij haar 
coach mag zijn. Onder Louis bezielende begeleiding moet Rose de aller snelste 

typiste ter wereld worden. 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Joel-Vanhoebrouck/Brasserie-Romantiek/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8781494&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Beeban-Kidron/Bridget-Jones-the-edge-of-reason/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2862390&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Susanne-Bier/Love-is-all-you-need/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8742562&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Regis-Roinsard/Populaire/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8767273&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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Safety not guaranteed (Colin Trevorrow, 2013) 
Als er een bizarre advertentie in de krant opduikt met de oproep ‘man zoekt 
partner voor reis terug in de tijd’ gaan drie jonge journalisten op onderzoek uit. 
In deze eigenzinnige romantische komedie, van de producenten van ‘Little Miss 
Sunshine’, laat de excentrieke Kenneth de jonge journalisten inzien dat het leven 
niet alleen draait om uiterlijk. Is Kenneth een gek met een goed hart? Of heeft 
hij echt een manier gevonden om terug in de tijd te reizen? Wat voor Darius, Jeff 
en Arnau begint als een vrijblijvende roadtrip, eindigt in een meeslepende 
zoektocht naar de waarheid, elkaar en vooral zichzelf. 

 
Silver linings playbook (David O. Russell, 2013) 
Pat Solatano is door de jaren heen alles verloren: zijn huis, zijn baan en zijn 
vrouw. Na 8 maanden in een psychiatrische instelling gezeten te hebben, trekt 
hij weer in bij zijn ouders. Het enige wat zijn ouders voor hem willen is dat Pat 
weer met beide benen op de grond komt te staan en dat hij hun voorliefde voor 
de Philadelphia Eagles deelt. Als Pat de mysterieuze Tiffany ontmoet, een meisje 
met haar eigen problemen en verleden, wordt het leven van Pat over hoop 
gegooid. Tiffany stelt voor om Pat te helpen zijn vrouw terug te krijgen, maar 
alleen als hij iets belangrijks voor haar doet.  

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Colin-Trevorrow/Safety-not-guaranteed/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9014623&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-O-Russell/Silver-linings-playbook/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8836751&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMTAy71jP3zGQCIoEtT5gZRU7Jcx5Q3XFEfQFvgwQDf2JpSWZxbip3eWZefhIje1FqGqNgdn5RSVFmVjZnaXFqEQNrXg4jAA==
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2012 
Beginners (Mike Mills, 2012) 
Oliver heeft er na enkele teleurstellende relaties en een heleboel ex-
vriendinnen inmiddels wel genoeg van. Wanneer zijn 75-jarige vader Hal 
(Christopher Plummer) uit de kast komt en met volle teugen van zijn nieuwe 
leven geniet, wordt het er voor Oliver niet echt makkelijker op. Eenzaamheid 
ligt op de loer, maar dan ontmoet hij de betoverende Anna. 
 
 
 

 
Big wedding, The (Justin Zackham, 2012) 
Don en Ellie Griffin, die al jaren geleden zijn gescheiden. Wanneer hun 
adoptiezoon gaat trouwen en zijn zeer strenggelovige biologische moeder 
overkomt voor de bruiloft, zijn zij plots weer gedwongen om te doen alsof zij 
nog steeds dolgelukkig getrouwd zijn. Maar dat blijkt zo makkelijk nog niet… 
 
 
 
 

 
Délicatesse, la (Stéphane Foebnkinos, 2012) 
Van Nathalie's perfecte leven blijft niets dan puin over als haar man 
onverwachts komt te overlijden. Voor een nieuwe liefde is voorlopig geen 
ruimte, wel voor een carrière. En dus stopt Nathalie al haar energie in haar 
werk. Maar ook al zoek je er niet naar, soms weet de liefde jou te vinden. In 
haar collega Markus, een sullige Zweed met humor en een groot hart, ziet ze 
een schoonheid die een ander niet zo snel zou zien. 
 
 

 
Friends with kids (Jennifer Westfeldt, 2012) 
Als de twee laatste singles van hun hechte vriendengroep zien Jason en Julie met 
lede ogen aan hoe de relaties van vrienden compleet veranderen na de komst 
van kinderen, en besluiten het anders aan te pakken: gezamenlijk een kind 
opvoeden, en ondertussen blijven zoeken naar de ware liefde. Niet alleen leidt 
deze onconventionele aanpak tot heftige reacties en grappige situaties, maar 
dwingt ook iedereen in de groep na te denken over de waarde van hun 
vriendschap, en de rol die zij hier in spelen. 
 

 
Hope springs (David Frankel, 2012) 
de romantische komedie Hope Springs van regisseur David Frankel (The Devils 
Wears Prada) spelen Oscar winnaars Meryl Streep en Tommy Lee Jones een 
echtpaar waarvan het huwelijk op de klippen dreigt te lopen. Na dertig jaar 
huwelijk besluiten de twee een relatietherapeut (Steve Carell) in te schakelen om 
hun liefdesleven een nieuwe impuls te geven. Dit zorgt voor verrassende en 
komische openbaringen. 
 
 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Justin-Zackham/The-big-wedding/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8935953&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jennifer-Westfeldt/Friends-with-kids/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8681533&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Frankel/Hope-springs/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726245&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
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Hysteria (Tanya Wexler, 2012) 
Mondige vrouwen met een mening, vrouwen die geen zin hadden of vrouwen 
die juist teveel zin hadden: ze waren volgens de heren doktoren gewoon ziek. En 
dat kwam door dat ene geheimzinnige vrouwenorgaan: de baarmoeder. 
Hysterisch, luidde dan de diagnose. Dokter Granville krijgt te maken met een 
wonderlijke kant van die theorie. De jongeman wordt assistent van Dr. Robert 
Dalrymple een specialist op het gebied van hysterie. En Dalrymple heeft een 
bijzondere methode. Om de baarmoeder te kalmeren krijgen zijn 
hysteriepatiënten allemaal een zogenaamde ‘vulvamassage’.  

 
Life happens (Kat Coiro, 2012) 
Als een one night stand uitloopt in een zwangerschap, neemt 't leven van Kim en 
haar huisgenoten Deena en Laura zo'n rare bocht. Terug in het datingwereldje 
moet Kim leren omgaan met haar single mom status, maar met een kleine op 
haar heup is dat nog niet zo makkelijk. 
 
 
 
 

 
Medianeras (Gustavo taretto, 2012) 
Martin en Mariana, twee dertigers in het turbulente en enorme Buenos Aires, 
wonen recht tegenover elkaar, maar ontmoeten doen ze elkaar nooit. Ze komen 
op dezelfde plekken, maar merken elkaar nooit op. Zij loopt de trap af, hij loopt 
de trap op; hij stapt in de bus, zij stapt eruit; ze snuffelen in dezelfde 
videotheek, maar aan weerszijden van de stellages; ze zitten in de bioscoop zelfs 
in dezelfde rij, maar het donker houdt hen gescheiden. Hun leven is hectisch en 
het lukt hen beiden niet om de ware te vinden. Toch is vanaf het begin duidelijk 
dat de twee soulmates voor elkaar bestemd zijn. Maar hoe kan je je ware liefde 

vinden in een wereldstad van drie miljoen inwoners? 
 

Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012) 
Als in de zomer van 1965 de verliefde tieners Sam en Suzy 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 tot aan de 
sullige sheriff Sharp 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 scherp. 
 

 
Nice guy Johnny (Edward Burns, 2012) 
Moet je al je dromen opzeggen om een oude belofte in te lossen? Johnny Rizzo 
wordt 25 jaar en deze brave Hendrik wil de dure eed aan zijn bitchy verloofde 
waarmaken. Hij zal zijn droombaantje als sportreporter bij de lokale radio 
opgeven om in New York te solliciteren naar een fatsoenlijke betrekking, een 
“supertip” van zijn schoonvader. In NYC stuit Johnny echter op zijn oom Terry, 
professioneel barman-annex-rokkenjager, die hem de ogen wil openen voor 
zijn fatale misstap. Maar Johnny is een man van zijn woord, een man uit één 
stuk, een man... die plots kennis maakt met de bloedmooie, sportieve, lieve 
Brooke. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tanya-Wexler/Hysteria/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8492153&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNi5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMLAwfNjH3zGQCIoFlb5kZRU7Jcx5Q3XFEfQHvCWEG@sTSkszi3FTu8sy8@CRG0aLU4tKckpzM4hJGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.bol.com/nl/p/life-happens/1002004013040881/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gustavo-Taretto/Medianeras/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8402703&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Wes-Anderson/Moonrise-Kingdom/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8663704&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
http://www.bol.com/nl/p/nice-guy-johnny/1002004012340367/
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To Rome with love (Woody Allen, 2012) 
een kijkje in het leven en de avonturen van diverse mensen: een 
gepensioneerde operaregisseur die verwoede pogingen onderneemt om een 
zingende begrafenisondernemer op het podium te krijgen; een architect die een 
Amerikaanse jongeman van pittig liefdesadvies voorziet uit zijn eigen jeugd; een 
doodgewone vader die tot zijn grote verbazing ineens de nieuwste beroemdheid 
van Rome is; en een pasgetrouwd Italiaans stelletje dat een bijzonder 
romantische dag beleeft…zonder elkaar! 
 

 
Tous ensemble (Stéphane Robelin, 2012) 
Vijf gepensioneerde vrienden verschillen van elkaar qua karakter. De charmante 
Claude is een echte vrouwenversierder, Jean een bevlogen politiek activist, zijn 
vrouw Annie juist nogal burgerlijk, Jean een hartstochtelijk feministe terwijl 
haar partner Albert een pure bon vivant is. Alle vijf worden ze een dagje ouder 
en besluiten hun oude dag samen door te brengen. Sterker nog: ze gaan in één 
huis samenwonen! 
 
 

 
Vie d’une autre, la (Sylvie Testud, 2012) 
Marie is 40 jaar. Op een dag wordt ze wakker en is ze er heilig van overtuigd dat 
ze 25 is. Ze blijkt 15 jaar van haar leven integraal te zijn vergeten. In haar ogen 
staat ze aan het begin van een liefdesrelatie die in realiteit op haar einde loopt. 
Marie heeft vier dagen om de man van haar leven terug voor zich te winnen. 
 
 
 
 

 
Weekend aan zee (Ilse Somers, 2012) 
Weekend aan Zee is een romantische komedie over vier hartsvriendinnen die 
voor een laatste reünie naar zee gaan. Net zoals vroeger moet het een 
vrouwenonderonsje worden, zonder mannen. Maar sommige zaken veranderen 
nooit… en hun vriendschap wordt zwaar op de proef gesteld.  
 
 
 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Woody-Allen/To-Rome-with-love/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8734335&cs=resultlist&rctx=ATXFOwoCMRAA0EyCRVhkDWpttXissJIRx@wgmeAlrAU7z2BlaWEhnmaPoI3w4IFQoONISare54iO8D9oTXbvwZCtFDAxdGwdRTBsI@IhO5BiuqvzVf4sLpOC1Wejn8Pjtb3N30vRj42pRuxOlPIO1gVrCxyoMhifCxc6et0qFjFLAb4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sylvie-Testud/La-vie-d'une-autre/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8543905&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNi5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMLAwfNjH3zGQCIoFlb5kZRU7Jcx5Q3XFEfQHvCWEG@sTSkszi3FTu8sy8@CRG0aLU4tKckpzM4hJGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ilse-Somers/Weekend-aan-zee/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8573840&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNi5s@Oz01NyUyF0YycnJnxadmMgpnxxZk5qXkljNwl8SmZuYyCJfG5qSUZ$SmMLAwfNjH3zGQCIoFlb5kZRU7Jcx5Q3XFEfQHvCWEG@sTSkszi3FTu8sy8@CRG0aLU4tKckpzM4hJGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
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2011 
 

Zot van A (jan verheyen, 2011) 
Verschillende romantische liefdesverhalen die zich afspelen in Antwerpen leiden 
op Sinterklaasavond naar een gezamenlijke climax. Stellen gaan uit elkaar of 
komen weer samen, maar de uitkomst van hun liefde wordt telkens bepaald door 
niemand minder dan Sinterklaas 
 
 
 
 

 
Tourist, The (Florian Henckel von Donnersmarck, 2011) 
In de trein van Parijs naar Venetië wordt de Amerikaanse toerist Frank benaderd 
door de mooie en geheimzinnige Elise uit Engeland. Aangekomen in Venetië 
raken beiden betrokken bij een criminele affaire rond gestolen gangstergeld. 
 
 
 
 
 

 
Smoorverliefd (Hilde Van Mieghem, 2011) 
Rode draad in het verhaal is het turbulente liefdesleven van vier vrouwen die 
samen in een huis in Den Haag wonen: actrice Judith Miller, haar zus Barbara, 
haar stiefdochter Anna en haar tienerdochter Eva. Judith fladdert van de ene 
minnaar naar de andere, maar kan ondertussen niet los komen van haar ex Nick. 
Zus Barbara heeft een stabiele relatie met Matthias, ze willen graag kinderen wat 
maar niet lijkt te lukken. Dan bezwijkt ze voor de charmes van collega Jim. Anna 
heeft medelijden met Matthias en dan blijkt dat beide diepere gevoelens voor 
elkaar hebben. Eva ziet de gehele situatie aan en geeft er haar mening over.  

 
Les bien-aimés, Les (Christophe Honoré, 2011) 
In de jaren zestig besluit de jonge Madeleine haar man Jaromil achterna te gaan 
naar Praag. De komst van Russische tanks in de stad zorgt er echter voor dat ze 
van elkaar gescheiden raken en Madeleine naar Frankrijk terugkeert. Dertig jaar 
later wordt dochter Vera in Londen verliefd op een Amerikaan die haar 
gevoelens niet volledig kan beantwoorden. Zowel moeder als dochter blijven 
worstelen met hun ware emoties en kunnen de verleidingen van het leven 
nauwelijks weerstaan. 
 

 

Two lovers (James Gray, 2011) 
Een manisch-depressieve dertiger is, na een verbroken verloving weer bij zijn 
ouders gaan wonen. Hij is de enige zoon van hardwerkende, zeer bezorgde 
joods-Amerikaanse ouders in Brighton Beach, een wijk in New York. Leonard 
maakt kennis met Sandra de dochter van een Joodse zakenrelatie van zijn 
ouders, en begint een relatie met haar. Maar dan valt hij als een blok voor zijn 
nieuwe buurvrouw.Hij bevindt zich tussen twee tegengestelde liefdes waar hij 
een keuze in moet maken. 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Zot-van-A/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8086300&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Florian-Henckel-von-Donnersmarck/The-tourist/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8124743&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hilde-Van-Mieghem/Smoorverliefd/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8133274&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christophe-Honore/Les-bien-aimes/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8417018&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/James-Gray/Two-lovers/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7440074&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==


Themalijst : RomCom Openbare bibliotheek Kortrijk februari 2015  p. 11 
 

De vrais mensonges (Pierre Salvadori, 2011) 
Op een mooie dag ontvangt kapster Emilie een passievolle, maar anonieme 
liefdesbrief. Ze stuurt de brief door aan haar moeder Maddy, die na het vertrek 
van haar man alleen en somber is achtergebleven, en wel een positief duwtje in 
de rug kan gebruiken. Haar plan lijkt te werken: Maddy wordt verliefd op de 
prachtige woorden van de schrijver. Wat Emilie echter niet weet, is dat deze 
schrijver haar verlegen collega Jean is, die nu in de armen van haar moeder 
gedreven wordt, maar voor wie zijzelf ook liefdevolle gevoelens begint te 
krijgen... 

 
Angèle et Tony (Alix Delaporte, 2011) 
Angèle is net uit de gevangenis ontslagen en reageert op een advertentie van 
Tony, visser in een Normandisch dorpje, die hulp zoekt voor zijn moeder als 
visverkoopster. Ondanks hun tegengestelde karakters voelen ze zich tot elkaar 
aangetrokken. Angèle heeft een zoontje dat in hetzelfde dorp bij haar 
schoonouders woont, ze aarzelt of ze voor hem kan en wil zorgen. 
 
 
 

 
Burlesque (Steve Antin, 2011) 
Alice is van een stadje in Iowa verhuisd naar Los Angeles waar ze een baantje 
vindt als serveerster in de nachtclub 'The Burlesque Lounge'. Ze raakt onder de 
indruk van de show en van eigenaresse Tess (Cher) en hoopt op een doorbraak 
als zangeres. 
 
 
 
 

 
 Romantics, The (Galt Niederhoffer, 2011) 
Is het boek altijd beter dan de film? In het geval van ‘The Romantics’ kan dat niet 
anders. Stel, je brengt drie stellen die elkaar kennen van ‘high school’ bij elkaar 
op de dag voordat twee van de vrienden, Lila (Anna Paquin uit “True Blood”) en 
Tom (Josh Duhamel), in het huwelijksbootje stappen. Meng daar een ex-vriendin 
van Tom bij, Laura (Katie Holmes), die als één van de bruidsmeisjes zal fungeren. 
Wat krijg je dan? Dan krijg je een film die ons vertelt dat deze zeven vrienden 
elkaar ooit ‘The Romantics’ noemden, omdat ‘ze altijd van elkaar zouden blijven 
houden’. 

 
La chance de ma vie (Nicolas Cuche, 2011) 
Julien Monnier is een onhandige chaoot en succesvolle relatie- therapeut. 
Ondanks zijn goede adviezen voor anderen, zit hij zelf met een groot probleem. 
Geen enkele vrouw houdt het langer dan twee weken met hem uit. En dit is niet 
anders met de knappe en populaire Joanna. Vanaf het moment dat ze elkaar 
tegen het lijf lopen, gaat alles fout. Toch doet Julien er alles aan om deze keer 
de relatie te doen slagen 

 
 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Alix-Delaporte/Angele-et-Tony/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8205945&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Steve-Antin/Burlesque/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8075676&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx7JrI3NPKBEQ8x84wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMY2YtS0xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nicolas-Cuche/La-chance-de-ma-vie/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8123986&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://www.bol.com/nl/p/de-vrais-mensonges/1002004011224877/
http://www.bol.com/nl/p/the-romantics/1001004010298107/
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Bad posture (Malcolm Murray, 2011) 
In het slaperige stadje Albuquerque midden in de Amerikaanse woestijn tijdens 
een snikhete zomer raken twee jongemannen op het slechte pad als ze een auto 
stelen. Flo die net zijn baantje is kwijtgeraakt, gaat zich er steeds schuldiger over 
voelen, ook al omdat hij een oogje heeft op de eigenaresse van de auto, de sexy 
Marisa. Zijn dilemma is: moet hij zijn stoere vriend trouw blijven of kiezen voor 
de liefde? 
 
 

 
Artist, The (Michel Hazanavicius, 2011) 
Filmster Valentin is de grote ster van de zwijgende film in de twintiger jaren van 
de 20e eeuw. Maar als 'geluid' zijn intrede doet in Hollywood en hij hardnekkig 
vasthoudt aan de zwijgende film, is het gedaan met zijn carrière, tegelijkertijd 
met de beurskrach in 1929. 
 
 
 
 

 
Water for elephants (Francis LMawrence, 2011) 
Een oude man, Jacob Jankoski, blikt terug op de zomer van 1931, toen hij zijn 
studie diergeneeskunde moest afbreken en bij toeval een baan kreeg als 
dierenarts bij een rondreizend circus. Door de Depressie heeft het circus moeite 
het hoofd boven water te houden. Jacob wordt verliefd op Marlena, 
dierentemster en de ster van het circus, maar ook de vrouw van de wrede 
circusdirecteur. 
 
 

 
Mine vaganti (Ferzan Ozpetek, 2011) 
Tomasso is de jongste zoon van een rijke familie in het zuiden van Italië. Hij 
woont in Rome, is schrijver en homoseksueel en heeft geen ambitie om het 
pastabedrijf van de familie over te nemen. Net wanneer hij zijn vader wil 
vertellen dat hij homoseksueel is, gebeurt er iets dramatisch waardoor hij zich 
gedwongen voelt toch – voorlopig – in het bedrijf aan de slag te gaan. 
 
 
 
 

 
Wrong rosary (Mahmut Fazil Coskun, 2011) 
het huidige Istanbul wordt Musa opgeleid om muezzin te worden. Hij ontmoet 
zijn buurvrouw Clara die van plan is het katholieke klooster in te gaan. 
Gaandeweg ontstaan er verwarrende liefdesgevoelens van beide kanten. 
 
 
 
 
 

 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Malcolm-Murray/Bad-posture/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8224919&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michel-Hazanavicius/The-artist/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8417654&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francis-Lawrence/Water-for-elephants/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8206487&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ferzan-Ozpetek/Mine-vaganti/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8224910&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mahmut-Fazil-Coskun/Wrong-Rosary/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8053056&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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Les amours imaginaires (Xavier Dolazn, 2011) 
Als de vrienden Marie en de homoseksuele Francis op een feestje Nicolas 
ontmoeten, is deze voor beide vrienden onweerstaanbaar. Er ontstaat een 
'ménage à trois' waarbij de twee vrienden tegen elkaar worden uitgespeeld. 
 
 
 
 
 

 
Gigante (Adrian Biniez, 2011) 
Als de verlegen, corpulente beveiligingsbeambte Jara een obsessieve liefde 
opvat voor schoonmaakster Julia bespioneert hij haar via de 
beveiligingsmonitor en schaduwt haar later ook op straat. 
 
 
 
 
 
 
Sonny boy (Maria Peters, 2011) 
Waar gebeurde verhaal van de 19-jarige Surinaamse student Waldemar en de 
Hollandse Rika, 36 jaar, gescheiden en moeder van vier kinderen, die elkaar in 
1928 leren kennen. Ze worden verliefd en krijgen een zoon die ze Waldy 
noemen of 'Sonny Boy', naar hun favoriete liedje van Al Jolson. Een schandaal 
met verstrekkende gevolgen: Rika mag haar kinderen niet meer zien, 
Waldemar kan niet terug naar Suriname. In de Tweede Wereldoorlog wagen ze 
hun leven door onderduikers in huis op te nemen. 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Xavier-Dolan/Les-amours-imaginaires/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8125237&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw7JrI3NPKBEQ8h24wM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adrian-Biniez/Gigante/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8053060&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIx7JrI3NPKBEQ8P54yM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Maria-Peters/Sonny-boy/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8124818&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIx7JrI3NPKBEQ8P54yM4ps0OL84DFDYQHvCl4GZLO4yzPz8pMYRYtSi0tzSnIyi0sYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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2010 

Becoming Jane (Julian jarrold, 2010) 
Dit kostuumdrama verfilmt een deel van het leven van de beroemde Britse 
schrijfster Jane Austen die schreef over geremde passies in een zeer 
klassebewuste maatschappij. In deze film wordt de eerste liefde van Jane als 
twintigjarige belicht. De liefde tussen haar en de rebelse, Ierse rechtenstudent 
Thomas Lefroy is gedoemd te mislukken van wege het standsverschil. 
Uiteindelijk kiest Jane ervoor de relatie niet voort te zetten omdat zij er teveel 
mensen door in het ongeluk zou storten. 
 

 
Remember me (Allan Coulter, 2010) 
Tyler Hawkins kan de zelfmoord van zijn broer niet verwerken en maakt een 
puinhoop van zijn leven. Wanneer hij op een avond uitgaat, raakt hij betrokken 
bij een vechtpartij waarbij hij hardhandig wordt opgepakt door een poltieagent. 
Om de agent terug te pakken, legt hij het aan met zijn aantrekkelijke dochter. 
Maar de twee worden tot hun oren verliefd op elkaar. Alleen moet Tyler nog 
vertellen waarom hij op haar viel... 
 
 

 
Marcello marcello (Denis Rabaglia, 2010) 
In 1956 op het schilderachtige eilandje Amatrello, gelegen in de golf van Napels, 
bestaat een eeuwenoude traditie. Als een meisje 18 jaar wordt, barst er een 
strijd los tussen alle jonge mannen op het eiland om wie de gelukkige is die haar 
mee uit mag nemen. Alle aanbidders moeten een speciaal cadeau meenemen 
dat bestemd is voor haar vader, die dan ook beslist. Als visserszoon Marcello 
verliefd wordt op de dochter van de burgemeester heeft Marcello het perfecte 
geschenk in gedachte. Maar het is niet zo gemakkelijk dat in handen te krijgen. 
 

 
Les regrets (Cédric kahn, 2010) 
Matthieu is een veertigjarige architect uit Parijs die terugkeert naar zijn 
geboortedorp omdat zijn moeder op sterven ligt. In het dorp ontmoet hij zijn 
jeugdliefde Maya en de passie tussen hen vlamt weer op. Beiden zijn getrouwd 
en worstelen met hun gevoelens. 
 
 
 
 
 
You will meet a tall dark stranger (Woody Allen, 2010) 
Het verhaal is gesitueerd in welgestelde Londense kringen. Na veertig jaar 
huwelijk verlaat Alfie zijn vrouw en trouwt met een jonge prostituee. Zijn vrouw 
Helena zoekt hulp bij een onbetrouwbare waarzegster. Ook hun dochter Sally 
worstelt met het leven en de liefde. 
 
 
 
 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Julian-Jarrold/Becoming-Jane/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8851994&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Allen-Coulter/Remember-me/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7872096&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Denis-Rabaglia/Marcello-Marcello/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7717730&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cedric-Kahn/Les-regrets/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7731065&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Woody-Allen/You-will-meet-a-tall-dark-stranger/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8133350&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
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Happy few (Antony Cordier, 2010) 
In de tweede speelfilm van Fransman Antony Cordier (Douches froides) komen 
twee jonge stellen in Parijs via een werkafspraak met elkaar in contact en voelen 
zich sterk tot elkaar aangetrokken. Er ontstaat een heftige vierhoeksverhouding 
waarbij de enige regel is dat ze aan elkaar geen vragen mogen stellen over de 
andere partner. Na een gelukkige periode krijgen ze te maken met obsessie en 
jaloezie. 
 
 

 
New York, I love you (Fatih Akin, 2010) 
In navolging van Paris, Je T'Aime een mozaïekwerk van verschillende 
gerenommeerde regisseurs met als rode draad New York. Elf segmenten die elk 
de liefde en het drama centraal stellen. 
 
 
 
 
 

 
Bright star (Jane Campion, 2010) 
Tussen de negentiende eeuwse Engelse dichter John Keats en zijn buurmeisje 
Fanny Brawne ontstaat een romance. Aan deze relatie komt na drie jaar, in 1821, 
abrupt een einde door de dood van Keats die leed aan tuberculose. Campion 
toont hun gedoemde liefdesrelatie niet door de ogen van Keats, maar door de 
ogen van de achttienjarige Fanny. Keats heeft weinig succes met de publicatie 
van zijn gedichten en hij heeft geen geld, waardoor een huwelijk onmogelijk is. 
 
 

 
Adam (Max Mayer, 2010) 
Als de briljante en charmante Adam, die leeft met het syndroom van Asperger, 
Beth ontmoet, beleeft hij een mooie romance met haar in New York. 
 
 
 
 
 
 

 
Je l’aimais (Zabou Breitman, 2010) 
Tijdens een nacht in het afgelegen vakantiehuis van de familie, deelt Pierre met 
zijn schoondochter Chloé het geheim dat hem al twintig jaar gevangen houdt. Hij 
vertelt over z'n passionele liefde voor de veel jongere Mathilde, voor wie hij 
destijds niet alles kon opgeven. Hij koos toen voor zekerheid, het bekende. Maar 
deed hij dat om de juiste redenen? En als hij zijn leven zou kunnen overdoen, zou 
hij dan nog dezelfde keuze maken? 
 
 

 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Antony-Cordier/Happy-few/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8074988&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNkFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMDIx@DrNPGEdExAJHZrCwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.universcine.be/nl/films/new-york-i-love-you/poster-:size.jpg?size=150x200&imgrefurl=http://www.universcine.be/nl/auteurs/fatih-akin&h=200&w=150&tbnid=zlbT7wHNBPkZjM:&zoom=1&docid=D3x2LvK-Kjug1M&itg=1&ei=wAS5VOrQPKq07QbbkYD4CA&tbm=isch&ved=0CEIQMygWMBY
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jane-Campion/Bright-star/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7750483&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Max-Mayer/Adam/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7872035&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://www.bol.com/nl/p/je-l-aimais/1002004012095361/
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De gelukkige huisvrouw (Antoinette Beumer, 2010) 
op het deels autobiografische, succesvolle debuut van Heleen van Royen. 
Hoofdpersoon Lea (Carice van Houten) is begin dertig en heeft alles wat haar 
hartje begeert. Haar man Harry (Waldemar Torenstra) wil graag een kind, Lea 
stemt toe, maar raakt na een zware bevalling in een postnatale psychose en 
wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. Dankzij psychiater Beau van 
Kooten (Marcel Hensema) komt alles weer min of meer goed. 
 
 

 
Norwegian wood (Tran Anh Hung, 2010) 
De melodie van The Beatles weerspiegelt de weemoed van het verhaal. Het 
speelt zich af in 1969 in Tokyo wanneer de stille en serieuze jonge student, Toru 
Watanabe, verliefd wordt op Naoko. Hun wederzijdse prille liefde wordt 
getekend door de tragische zelfmoord, jaren eerder, van een 
gemeenschappelijke vriend. Terwijl Naoko deze dood niet kan verwerken, vindt 
Watanabe aansluiting bij andere studenten. De jonge onafhankelijke en 
zelfbewuste Midori wordt zijn vriendin. 
 

 
Ghost (Jerry Zucker, 2010) 
Wheat en Molly Jensen zijn jong en verliefd, maar kort nadat zij zijn gaan 
samenwonen worden ze overvallen waarbij Sam om het leven komt. Sam als 
geest ontdekt dat ook Molly's leven in gevaar is en met behulp van een pseudo-
spiritualiste wil hij haar beschermen. 
 
 
 
 

 
Julie & Julia (Nora Ephron, 2010) 
Meryl Streep heeft de rol van Julia Child, een excentrieke Amerikaanse die in de 
jaren vijftig in Parijs Frans leerde koken, waarover ze een klassiek kookboek 
schreef, 'Mastering the art of French cooking' (1961). De 'Julie' uit de filmtitel is 
Julie Powell (Amy Adams), een New Yorkse vrouw van tegen de dertig, 
ontevreden met haar leven, die als project in één jaar alle 524 recepten van Child 
wil maken. Zij werd bekend door een weblog en later een boek dat ze over haar 
kookavonturen en over haar gewone beslommeringen schreef. De levens van 
deze vrouwen worden in twee parallelle verhalen verteld. 

 
 Colour blind (Alan Grint, 2010) 
Wanneer Bridget thuiskomt met een zwarte echtgenoot, is haar familie zwaar 
geschokt. Wanneer haar man James van huis is, krijgt ze heel wat pesterijen te 
verduren. Vooral haar broer Matt maakt haar het lven zuur. De geboorte van 
haar dochter Rose Angela biedt troost, maar een heftig conflict tussen James en 
Matt is niet te vermijden. Ook als Rose Angela een knappe jonge vrouw is 
geworden, blijven de gevolgen van dat handgemeen niet te overzien. Net als 
haar moeder heeft ze het niet makkelijk. Haar huidskleur zorgt voor heel wat 
problemen. 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Antoinette-Beumer/De-gelukkige-huisvrouw/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7899300&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tran-Anh-Hung/Norwegian-Wood/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8206475&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jerry-Zucker/Ghost/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2728352&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nora-Ephron/Julie-Julia/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7669032&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
http://www.bol.com/nl/p/catherine-cookson-colour-blind/1002004009991005/
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Shakespeare in love (John Madden, 2010) 
De jonge toneelschrijver Will Shakespeare (Fiennes) werkt aan een komedie 
maar krijgt geen letter op papier, bovendien wordt het theater met sluiting 
bedreigd. Hij valt voor de beeldschone Lady Viola (Paltrow) die echter op bevel 
van Koningin Elizabeth (Dench) al uitgehuwelijkt is. Obstakels te over dus, maar 
alle verwikkelingen leveren uiteindelijk wel de nodige inspiratie op voor de 
tragedie Romeo en Juliet 
 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Madden/Shakespeare-in-love/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2750561&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNiFi@Kz03MK8ksTs5IRWYzcnJmxqdlMwpmxhdn5qTmlTByl8SnZOYyCpbE56aWZOSnMLIw@DrNPGEdExAJvZnHwiiyQYvzg8cMhQW8B4QZkM3iLs@My09iFC1KLS7NKcnJLC5hFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
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Tussen 2000 en 2009 

 
Het is niet omdat ze al enkele jaartjes ouder zijn, dat ze daarom minder zijn. Voor de diehard fans 
van het genre, hieronder (alfabetisch) nog eens een kleine 150 titels. 
 
(500) days of summer (Marc Webb, 2009) 
10 items or less (Brad Silberling, 2009) 
Aanrijding in Moscou (Christophe van Rompaey, 2008) 
Across the universe (Julie Taymor, 2008) 
Age of innocence, The (Martin Scorsese, 2001) 
Alice (Woody Allen, 2007) 
All or nothing (Mike Leigh, 2006) 
Angel (François Ozon, 2007) 
Anna and the king (Andy Tennant, 2005) 
Anna Karenina (Bernard Rose, 2006) 
Anna Karenina (Aleksander Zarkhi, 2000) 
Annie Hall (Woody Allen, 2000) 
Atlantic city (Louis Malle, 2006) 
Aurélien (Arnaud Selignac, 2009) 
Before sunrise (Richard Linklater, 2005) 
Bella (Alejandro Gomez Monteverde, 2009) 
Belle personne, La (Christophe Honoré, 2009) 
Bewitched (Nora Ephron, 2005) 
Black velvet gown, The (Norman Stone, 2007) 
Blood Brothers (Alexi Tan, 2008) 
Blue lagoon, The (Randal Kleiser, 2001) 
Bohème, La (Robert Dornhelm, 2008) 
Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, 2000) 
Bride flight (Ben Sombogaart, 2009) 
Bridges of Madison County (Clint Eastwood, 2001) 
Bridget Jones’ diary (Sharon Maguire, 2002) 
Burning Plain, The (Guillermo Arriaga, 2009) 
Cal (Pat O’Connor, 2002) 
Canterbury Tale, A (Michael Powell, 2006) 
Captain Corellis’ mandolin (John Madden, 2003) 
Casanova (Lasse Hallström, 2006) 
Chaussons rouges, Les (Michael Powell, 2008) 
Chéri (Stephen Frears, 2009) 
Closing the ring (Richard Attenborough, 2008) 
Cold mountain (Anthony Mingella, 2004) 
Colonel Blimp (Michael Powell, 2008) 
Confessions of a shopaholic (P.J. Hogan, 2009) 
Cooler, The (Wayne Kramer, 2005) 
Count of the old town, The (Edvin Adolphson, 2008) 
Curse of the golden flower (Yimou Zhang, 2007) 
Dangerous beauty (Marshall Herskovitz, 2007) 
Devil is a woman, The (Josef Von Sternberg, 2005) 
Dirty dancing (Emile Ardolino, 2009) 
Doctor Zhivago (David Lean, 2001) 
Dresden (Roland Suso Richter, 2007) 
Eat drink man woman (Ang Lee, 2006) 
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Elizabethtown (Cameron Crowe, 2006) 
Elsa & Fred (Marcos Carnevale, 2008) 
Emma – Mansfield Park (Jane Austen, 2007) 
English patient, The (Anthony Mingella, 2007) 
Eternal sunshine of the spotless mind (Michel Gondry, 2009) 
Euphoria (Ivan Vyrypajev, 2008) 
Farewell my concubine (Kaige Chen, 2007) 
Fifteen streets, The (David Wheatley, 2003) 
Flame of New Orleans (René Clair, 2005) 
Fountain, The (Darren Aronofsky, 2007) 
Four weddings and a funeral (Mike Newell, 2006) 
Frankie and Johnny (Garry Marshall, 2002) 
French lieutenant’s woman, The (Karel Reisz, 2006) 
Funny face (Stanley Donen, 2001) 
Gambling man, The (Norman Stone, 2003) 
Garden state (Zach Braff, 2005) 
Girl in the café, The (David Yates, 2007) 
Golden earrings (Mitchell Leisen, 2005) 
Gone with the wind (Victor Fleming, 2000) 
Goût des autres, Le (Agnès Jaoui, 20209) 
Hallam Foe (David Mackenzie, 2008) 
Homme et une femme, Un (Claude Lelouch, 2003) 
Horse whisperer, The (Robert Redford, 2002) 
Houseboat (Melville Shavelson, 2007) 
Imagine me & you (Ol parker, 2006) 
Impromptu (James Lapine, 2004) 
In the mood for love (Kar-wai Wong, 2001) 
Indochine (Regis Wargnier, 2006) 
It’s a wonderful life (Frank Capra, 2004) 
Je sais ou je vais (Michael Powell, 2006) 
Jeux d’enfants (Yan Samuell, 2004) 
Lady Chatterley (Pascale Ferran, 2008) 
Laws of attraction (Peter Howitt, 2004) 
Life is a miracle (Emir Kusturica, 2005) 
Little women (Gillian Armstrong, 2009) 
Love actually (Richard Curtis, 2007) 
Love story (Arthur Hiller, 2007) 
Lust, caution (Ang Lee, 2008) 
Malena (Giuseppa Tornatore, 2001) 
Manet in love (Jean-Pierre Isbouts, 2002) 
Matchmaker, The (Joseph Anthony, 2007) 
Meet me in St. Louis (Vincente Minelli, 2004) 
Memoirs of a geisha (Rob Marshall, 2006) 
Misery (Rob Reiner, 2002) 
Moll Flanders (David Attwood, 2005) 
Monsoon wedding (Mira Nair, 2002) 
Morocco (Josef Von Sternberg, 2005) 
My best friend’s wedding (P.J. Hogan, 2001) 
My big fat Greek wedding (Joel Zwick, 2008) 
My blueberry nights (Kar-wai Wong, 2008) 
My geisha (Jack Cardiff, 2006) 
My name is Joe (Ken Loach, 2004) 
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My summer of love (Pawel Pawlikowski, 2007) 
No reservations (Scott Hicks, 2008) 
Notebook, The (Nick Cassavetes, 2005) 
Officer and a gentleman, An (Taylor Hackford, 2004) 
Oh happy day (Hella Joof, 2005) 
Onegin (Martha Fiennes, 2008) 
Only one night (Gustaf Molander, 2008) 
Outsourced (John Jeffcoat, 2008) 
Painted veil, The (John Curran, 2004) 
Paris (Cédric Klapisch, 2008) 
Paris, je t’aime (Olivier Assayas, 2007) 
Partir (Catherine Corsini, 2009) 
Persuasion (Adrian Shergold, 2008) 
Piscine, La (Jacques Deray, 2008) 
Pretty woman (Garry Marshall, 2005) 
Proof (John Madden, 2006) 
Purpe rose of Cairo, The (Woody Allen, 2007) 
Road home, The (Yimou Zhang, 2002) 
Roman holiday (William Wyler, 2009) 
Romance & cigarettes (John Tuturro, 2007) 
Romeo and Juliet (Baz Luhrmann, 2002) 
Room with a view, A (James Ivory, 2009) 
Sabrina (Billy Wilder, 2001) 
Serendipity (Peter Chelsom, 2009) 
Song of songs, The (Rouben Mamoulian, 2005) 
Steel magnolias (Herbert Ross, 2000) 
Steve + sky (Felix van Groeningen, 2004) 
Temps qui changent, Les (André Téchiné, 2005) 
Tempus fugit (Enrich Folch, 2005) 
Things you can tell just by looking at her (Rodrigo Garcia, 2005) 
Three times (Hsiao-hsien Hou, 2006) 
Tiger and the snow, The (Robert Benigni, 2007) 
Titanic (James Cameron, 2005) 
Truly madly deeply (Anthony Mingella, 2004) 
Tweeling, De (Ben Sombogaart, 2009) 
Twinky (Richard Donner, 2009) 
Unfinished sky (Peter Duncan, 2008) 
Vanity fair (Marc Munden, 2005) 
Veel geluk, professor (Kurt Vervaeren, 2008) 
Vleugels (Julie De Clercq, 2007) 
Ward and peace (John Howard Davies, 2008) 
We’re not married (Edmund Goulding, 2006) 
Wedding banquet, The (Ang Lee, 2006) 
When harry met sally (Rob Reiner, 2004) 
Wingless bird, The (David Wheatley, 2003) 
Wolke 9 (Andreas Dresen, 2009) 
Wonderful town (Aditya Assarat, 2008) 
Yes (Sally Potter, 2006) 
 
 


