September
DO 1
15.00
20.00
VR 2
15.00
20.00
ZA 3
15.00
20.00
ZO 4

VR 23
Un autre monde
Supereroi
After love
Mes frères et moi
Un autre monde
Supereroi

15.00 Mes frères et moi
20.00 After love
MA 5
20.00 Un autre monde
DI 6
20.00 After love
WO 7
20.00 Club van 99
DO 8
15.00 After love
20.00 Un autre monde
VR 9
15.00 After love
20.00 Supereroi
ZA 10
15.00 Mes frères et moi
20.00 After love
ZO 11
15.00 Supereroi
20.00 Un autre monde
MA 12
20.00 Supereroi
DI 13
20.00 Mes frères et moi
WO 14
20.00 Meander live met Esther Jansma
DO 15
15.00 Wolf
20.00 Alcarràs
VR 16
15.00 L’amour c’est mieux qua la vie
20.00 Los intranquilles
ZA 17
15.00 Los intranquilles
20.00 Alcarràs
ZO 18
15.00 Wolf
20.00 L’amour c’est mieux qua la vie
MA 19
20.00 Alcarràs
DI 20
20.00 Los intranquilles
WO 21
20.00 Wolf
DO 22
15.00 The last bus
20.00 Wolf
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15.00 Los intranquilles
20.00 Alcàrras
ZA 24
10.00 Cursus film & filosofie
20.00 Los intranquilles
ZO 25
11.00 Human, the movie
20.00 Alcàrras
MA 26
20.00 Alcàrras
DI 27
20.00 Slotfilm Bo, Nederlands Film Festival
WO 28
20.00 Los intranquilles
DO 29
15.00 Entre deux monde
20.00 The last bus
VR 30
15.00 Avec amour et achamement
20.00 The last bus

BESCHRIJVING
AFTER LOVE
Aleem Khan, GB 2020, 98 min.
Om met veerbootkapitein Ahmed te kunnen trouwen,
bekeerde Mary zich tot de islam. Na zijn dood blijkt
dat hij in Calais een minnares had. Mary steekt nu
zelf met de veerboot het Kanaal over om haar op te
zoeken. Uitgeroepen tot Beste Britse film van 2021.
ALCARRÀS
Carla Simón, ES/IT 2022, 119 min.
Zo lang ze zich kunnen herinneren besteedt de
familie Solé de zomer aan het oogsten van perziken
op hun boomgaard in Alcarràs. Dit jaar kan echter
de laatste keer zijn, want de eigenaar overweegt het
land te verkopen. Winnaar Gouden Beer.
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Claire Denis, FR 2022, 116 min.
Relatiedrama over Jean en Sara (Juliette Binoche)
die al tien jaar samen zijn. Als François, de ex van
Sara en een goede vriend van Jean, na lange tijd
weer contact opneemt ontstaat er een driehoeksverhouding. Winnaar Zilveren Beer.
BO
Joost van Ginkel, NL 2021, 95 min.
Wanneer de onverschrokken Bo naar Georgië afreist
om het graf van haar vader - een bekende
trompettist - te bezoeken, loopt ze zijn vroegere
jeugdvriend Levan tegen het lijf. Voorpremière van
de slotfilm van het Nederlands Filmfestival.
ENTRE DEUX MONDES
Emmanuel Carrère, FR 2020, 106 min.
Liefdevol portret van arbeiders die onzichtbaar zijn
voor de samenleving, maar solidariteit bij elkaar
vinden. De film is gebaseerd op het boek en
waargebeurde verhaal van journalist en schrijfster
Florence Aubenas. Prachtrol van Juliette Binoche.
L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
Claude Lelouch, FR 2022, 116 min.
In zijn 50ste film snijdt Lelouch (Les uns et les autres,
Un homme et une femme) opnieuw het thema van de
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liefde aan. Om zijn motto te eren dat liefde beter is
dan het leven krijgt de terminaal zieke Gérard van
zijn vrienden een laatste grote liefde cadeau.
LOS INTRANQUILLES
Joachim Lafosse, BE 2021, 117 min.
Hoewel Leila en Damien zielsveel van elkaar
houden, staat hun gezinsleven onder grote druk door
de mentale problemen van Damien. Indringend en
authentiek portret van de invloed van een bipolaire
stoornis op een relatie en een gezin.
MES FRÈRES ET MOI
Yohan Manca, FR 2021, 109 min.
Tragikomische coming-of-age over de 14-jarige Nour
in een achterstandswijk in Zuid-Frankrijk. Hij moet als
straf klusjes doen op school, waar hij - liefhebber van
Pavarotti - een operaklasje inrolt, terwijl zijn broers
hem liever betaald werk ziet doen als pizzakoerier.
SUPEREROI
Paolo Genovese, IT 2022, 122 min.
Anna en Marco zijn tegenpolen. Zij is een impulsieve
cartoonist; hij is een natuurkundeprofessor die ervan
overtuigd is dat alles een verklaring heeft. Modern
liefdesverhaal van regisseur Paolo Genovese die al
eerder alle liefdesperikelen op tafel gooide met
Perfetti Sconosciuti.
THE LAST BUS
Gillies MacKinnon, GB 2022, 86 min.
Met zijn gratis buspas reist de 90-jarige Tom
(Timothy Spall) van het noorden van Schotland naar
het meest zuidelijke puntje van Engeland om een
belofte aan zijn overleden vrouw na te komen. Een
hartverwarmende roadmovie van 1200 kilometer
over liefde en verlies.
UN AUTRE MONDE
Stéphane Brizé, FR 2021, 96 min.
Een meeslepend beeld van het leven van de familie
Lemesle op het moment dat hun gezinsleven bezwijkt
onder de werkdruk van man en vader Philippe in een
wereld waarin menselijkheid ten prooi valt aan
aandeelhouders.
WOLF
Cees van Kempen, NL 2022, 90 min.
De wolf is terug in Nederland. Zes jaar geleden
raakte Cees van Kempen besmet met het
‘wolvenvirus’ en startte met het vastleggen van het
leven van dit bijzondere dier, dat na 150 jaar weer
zijn weg naar ons land heeft gevonden.
CLUB VAN 99
Multi-kunstenaar Mondo Leone (Leon Giesen)
presenteert zijn onnavolgbare mix van verhalen en
overpeinzingen, korte films, live-muziek en gefilmde
liedjes waarbij hij speelt en zingt. Voorstelling enkel
voor leden van de Club van 99!
CURSUS FILM EN FILOSOFIE
Door docent Flore Lutters, 420 min, incl lunch.
Film dompelt onder, opent de zintuigen en brengt het
gemoed in beweging. Film en filosofie verbindt
gevoel en rede, onderbewustzijn en bewustzijn en de
zintuigen en het verstand. Cursus aan de hand van
de films van Andrej Tarkovski.
MEANDER LIVE
Poëzie-avond met de gelauwerde dichteres Esther
Jansma die haar meest recente bundel De
Spronglaag integraal ten gehore brengt. Een nieuw
initiatief van Luxor ism met Meander Magazine en
Zutphen Literair.

z.o.z. overig programma

Zaal 2
DO 1
15.00
20.00
VR 2
15.00
20.00
ZA 3
15.00
20.00
ZO 4

Drii winter
White Berry
Lingui, the sacred bonds
There is no evil
Drii winter
White Berry

15.00 Knor

20.00 107 mothers
VR 23
15.00 Destello bravío
20.00 Unclenching the fists
ZA 24
15.00 Wolf
20.00 L’amour c’est mieux qua la vie
ZO 25
11.00 De legend van Samoerai Henk

19.30 There is no evil

20.00 107 mothers

MA 5

MA 26

20.00 A parked life

20.00 Destello bravío

DI 6

DI 27

20.00 Lingui, the sacred bonds

20.00 Unclenching the fists

WO 7

WO 28

20.00 A parked life

20.00 Wolf

DO 8

DO 29

15.00 White Berry

15.00 Love, spells and all that

19.30 Drii winter

20.00 The last ones

VR 9

VR 30

15.00 A parked life
20.00 Lingui, the sacred bonds

15.00 The last ones
20.00 Love, spells and all that

ZA 10
15.00 There is no evil
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19.30 Drii winter

107 MOTHERS
Péter Kerekes, TS/SL 2021, 90 min.
Lesya zit voor de moord op haar man een straf van
zeven jaar uit in de vrouwengevangenis in Odessa.
Als haar zoon Kolya daar geboren wordt, mag hij
tot zijn derde bij haar blijven. Geïnspireerd op de
waargebeurde verhalen van 107 echte moeders.

ZO 11
15.00 De legende van Samoerai Henk
20.00 White Berry
MA 12
20.00 Lingui, the sacred bonds
DI 13
20.00 A parked life
WO 14
19.30 There is no evil
DO 15
15.00 107 mothers
20.00 Unclenching the fists
VR 16
15.00 Wolf
19.30 Drii winter
ZA 17
15.00 Unclenching the fists
20.00 Destello bravio
ZO 18
15.00 Knor
20.00 107 mothers
MA 19
20.00 Wolf
DI 20
20.00 Destello bravío
WO 21
19.30 Drii winter
DO 22
15.00 L’amour c’est mieux que la vie

www.luxorzutphen.nl

A PARKED LIFE
Peter Triest, BE 2021, 72 min.
Intiem en fraai gefilmd portret van Petar, een van de
vele Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die als
nomaden in West-Europa leven. Hij ziet de scheuren
in Europa door zijn voorruit en de scheuren in zijn
huwelijk op zijn telefoon.
DESTELLO BRAVÍO
Ainhoa Rodríguez, ES 2021, 98 min.
Origineel drama met surrealistische trekjes over het
leven in een kleine gemeenschap waar nooit iets
gebeurt en waar iedereen hoopt op verandering.
Met niet-professionele acteurs en suggestief
camerawerk bewijst Destello bravío dat zelfs het
alledaagse uitzonderlijk kan zijn.
DRII WINTER
Michael Koch, CH 2020, 136 min.
In een afgelegen bergdorpje in de Zwitserse Alpen
wordt de jonge liefde tussen de alleenstaande
moeder Anna en Marco, een buitenstaander uit het
laagland die als boerenknecht in het dorp werkt. op
de proef gesteld. Een aangrijpende film over schuld,
boete en vergiffenis.
L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
Claude Lelouch, FR 2022, 116 min.
In zijn vijftigste film snijdt Lelouch opnieuw het thema
liefde aan. Om zijn motto te eren dat liefde beter is
dan het leven krijgt de terminaal zieke Gérard van
zijn vrienden een laatste grote liefde cadeau.

LINGUI, THE SACRED BONDS
Mahamat-Saleh Haroun, TD 2021, 87 min.
Als Amina ontdekt dat haar dochter van 15 zwanger
is en het kind wil aborteren, komen ze in een onmogelijke situatie terecht in het islamitische Tsjaad.
Een krachtige ode aan vrouwelijke verbondenheid
en verzet tegen traditionele machtsstructuren.
LOVE, SPELLS AND ALL THAT
Ümit Ünal, TR 2019, 96 min.
Twintig jaar nadat hun affaire noodlottig eindigde,
zien twee vrouwen elkaar weer tijdens een dagtocht
op het charmante Turkse eiland Büyükada, waar ze
voor het eerst verliefd werden. Het wordt een
onverwachte reis door het verleden.
THE LAST ONES
Veiko Õunpuu, FI 2020, 117 min.
De prachtige maar barre toendra van Lapland
herbergt een mijn in de diep bevroren bodem. Rupi
wordt verscheurd tussen loyaliteit aan zijn vader, een
inheemse rendierhoeder, en de manipulatieve
eigenaar van de mijn. Magnifieke 'Nordic Western'.
THERE IS NO EVIL
Mohammad Rasoulof, IR 2020, 151 min.
In vier met elkaar vervlochten verhalen laat de
Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof zien hoe
gewone mannen en vrouwen vechten voor hun
vrijheid in een land waar de doodstraf nog bestaat.
UNCLENCHING THE FISTS
Kira Kovalenko, RU 2021, 97 min.
In de voormalige Russische mijnstad Mizur, in
Noord-Ossetie, probeert een jonge vrouw zich te
ontworstelen aan de verstikkende greep van haar
vader, voor wie ze evenveel liefde als afkeer voelt.
Winnaar Un Certain Regard-prijs in Cannes.
WHITE BERRY
Sia Hermanides, NL 2022, 89 min.
De Nederlands-Afrikaanse Grace (17), een meisje
met albinisme, voelt zich met haar witte huid en
slechte zicht een buitenstaander. Als ze danser Kya
ontmoet, opent zich een nieuwe wereld. Maar
hoever wil ze gaan om bij de groep te horen?
WOLF
Cees van Kempen, NL 2022, 90 min.
De wolf is terug in Nederland. Zes jaar geleden
raakte Cees van Kempen besmet met het
‘wolvenvirus’ en startte met het vastleggen van het
leven van dit bijzondere dier, dat na 150 jaar weer
zijn weg naar ons land heeft gevonden.

Luxor junior
DE LEGENDE VAN SAMOERAI HENK
Robert Minkoff, VS 2022, 98 min. 6+
De vrolijke hond Henk droomt van een leven als
samoerai in een land waar katten de baas zijn.
Terwijl alle katten hem wantrouwen, neemt Jimbo,
ooit een grote samoerai, Henk met veel tegenzin
onder zijn hoede. Samen moeten ze vechten om hun
stad te beschermen tegen de gevreesde generaal.
KNOR
Mascha Halberstad, NL 2022, 72 min. 6+
Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar
opa het varkentje Knor cadeau. Van haar ouders
mag Knor alleen blijven, als hij een puppycursus
volgt. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te
hebben met Knor. Hij doet mee met aan de
worstenwedstrijd…

