BLU RAY FILMS
Geachte gast,
Hartelijk welkom in de Cinema Suite.
Bijgaand vindt u een lijst met films gesorteerd op genre. Indien u interesse heeft
in een van deze films kunt u deze ophalen bij onze receptiebalie. Wij wensen u
veel kijkplezier!

De directie en medewerkers
Van der Valk Hotel Veenendaal

Voor al uw vragen kunt u bellen naar de receptie via nummer 9

THE DARK KNIGHT

SPECTRE

DUUR: 2 UUR EN 32 MINUTEN

DUUR: 2 UUR EN 28 MINUTEN

The Dark Knight is een Amerikaanse film van regisseur

Een mysterieus bericht uit het verleden stuurt James Bond

Christopher Nolan, gebaseerd op het personage Batman. De

(Daniel Craig) naar Mexico City. Vanaf daar reist hij naar Rome

film is het vervolg op Batman Begins (2005). De titel van de

waar hij de prachtige weduwe Lucia Sciarra (Monica Bellucci)

film betekent De Donkere Ridder, een bijnaam van Batman.

ontmoet. Eenmaal in Italië woont James een geheime

Batman neemt het in deze film samen met Officier van Justitie

vergadering bij waar hij het bestaan van de organisatie

Harvey Dent op tegen de Joker, gespeeld door Heath Ledger.

SPECTRE ontdekt. Ondertussen in London ligt MI6 onder vuur
van hun nieuwe baas, Max Denbigh (Andrew Scott).

THE HUNGER GAMES
HUNTER KILLER

DUUR: 2 UUR EN 22 MINUTEN

DUUR: 2 UUR EN 1 MINUUT
The Hunger Games is een Amerikaanse sciencefictionfilm
uit 2012, gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanne

Een corrupte Russische generaal pleegt een militaire coup

Collins. In het toekomstige land Panem wordt ieder jaar in

en neemt zijn president gevangen. Na een aanslag op

elk district met een loting onder alle 12- tot 18-jarigen één

een Amerikaanse onderzeeër in Russische wateren wordt

jongen en één meisje getrokken die mee moeten doen in

kapitein Joe Glass ingezet om de uitbraak van een Derde

de landelijke Hongerspelen. Bij deze “spelen” moeten de

Wereldoorlog te voorkomen. Joe werkt samen met Navy

deelnemers elkaar doden tot er nog maar één over is. Het

Seals op de grond om de gekozen Russische president te

volk wordt gedwongen hier op beeldschermen naar te kijken.

redden.

SKYFALL

LONDON HAS FALLEN

DUUR: 2 UUR EN 23 MINUTEN

DUUR: 1 UUR EN 39 MINUTEN

James Bond zijn loyaliteit aan M wordt zwaar op de proef

Wanneer de Engelse premier onder verdachte omstandig-

gesteld als ze ingehaald wordt door haar verleden. Als MI6

heden dood wordt gevonden, gaan alle alarmbellen af.

vervolgens onder vuur komt te liggen is Bond genoodzaakt

Zijn begrafenis blijkt de ideale plek om een aanslag te

de bedreiging op te sporen en te vernietigen, ongeacht de

plegen en de wereld ligt plots in de handen van slechts drie

hoge persoonlijke prijs die dit met zich mee brengt.

personen: de president van de Verenigde Staten, zijn meest
betrouwbare geheim agent en een Engelse MI-6 agent.

ACTIE

THE NUN
DUUR: 1 UUR EN 36 MINUTEN

JOHN WICK 3
DUUR: 2 UUR EN 11 MINUTEN

In deze horrorfilm berooft een non zichzelf van het leven,
waarna een priester en een novice op onderzoek uitgaan.

’s Werelds dodelijkste huurmoordenaar John Wick slaat op de

Samen worden ze geconfronteerd met het duistere geheim

vlucht nadat hij een lid van The High Table heeft omgebracht.

van het klooster in de vorm van een demonische non.

Met een premie van 14 miljoen dollar op zijn hoofd, wordt hij
het doelwit van de meest gevreesde criminelen op aarde.

OCEAN’S 8
DUUR: 2 UUR EN 2 MINUTEN

RUN ALL NIGHT
DUUR: 1 UUR EN 54 MINUTEN

5 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Zo lang heeft Debbie Ocean
(Sandra Bullock) zitten broeden op de grootste overval uit haar

De in Brooklyn wonende gangster en huurmoordenaar Jimmy

carrière. Om haar plan te laten slagen moet ze samenwerken

Conlon (Liam Neeson) is de beste vriend van maffiabaas

met de allerbeste criminelen, onder wie haar voormalige

Shawn Maguire (Ed Harris). Hij is nu 55 en wordt achtervolgd

partner in crime Lou (Cate Blanchett) en een team van

door zijn zonden uit het verleden. Jimmy wordt al ruim 30 jaar

specialisten. Hun doel: 150 miljoen dollar aan diamanten die

in de gaten gehouden door een vasthoudende rechercheur

zullen schitteren om de hals van een wereldberoemde actrice

(Vincent D’Onofrio). De laatste jaren zoekt hij voornamelijk

(Anne Hathaway) tijdens hét event van het jaar, het Met Gala.

zijn heil in een whiskyglas. Als zijn zoon Mike (Joel Kinnaman)
het doelwit wordt, moet Jimmy een keuze maken tussen de
maffiafamilie waar hij ooit voor koos, en zijn echte familie, waar
hij al heel lang geen contact meer mee heeft.

HELL OR HIGH WATER
DUUR: 1 UUR EN 42 MINUTEN
In Hell or High Water, jaagt sheriff (Jeff Bridges) op twee

BABYDRIVER

broers (Ben Foster en Chris Pine) die hun schulden bij

DUUR: 1 UUR EN 53 MINUTEN

de bank proberen af te lossen… met de buit van hun
bankovervallen. Wanneer de onafscheidelijke broers Tanner

De getalenteerde jonge bestuurder van vluchtauto’s Baby

(Ben Foster) en Toby (Chris Pine) hun ranch dreigen te

(Ansel Elgort) ontmoet het meisje van zijn dromen (Lily James)

verliezen beginnen ze aan een doordachte reeks overvallen

en wil stoppen met zijn criminele bestaan. Als hij door zijn

op kleine lokale banken. Omdat het steeds maar om kleine

opdrachtgever (Kevin Spacey) gedwongen wordt om mee te

bedragen gaat hopen Tanner en Toby buiten schot te

werken aan een overval die gedoemd is te mislukken, zet hij

blijven. Alles loopt gesmeerd tot de bijna gepensioneerde

zijn leven, zijn liefde en zijn vrijheid op het spel.

Texas ranger Marcus (Jeff Bridges) zich in de zaak vastbijt.

ACTIE

GOOISCHE VROUWEN
DUUR: 1 UUR EN 45 MINUTEN

DEMAIN TOUT COMMENCE
Gooische vrouwen is een Nederlandse dramaserie over

DUUR: 1 UUR EN 58 MINUTEN

het leven van vier vrouwen in Het Gooi. De serie, die zich
Samuel leidt een zorgeloos leven in het zonnige zuiden

afspeelt in Blaricum, is ontwikkeld door Linda de Mol

van Frankrijk hier geniet hij van het leven met veel feest en

als een Nederlandse variant op de Amerikaanse series

weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin, een van zijn oude

Desperate Housewives en Sex and the City. Gooische

veroveringen langskomt en het verhaal vertelt dat hij de vader

vrouwen is een filmvariant van de serie.

is van Gloria haar baby. Wanneer Kristin de baby bij Samuel
achterlaat vertrekt hij halsoverkop naar Londen om Gloria
terug samen te brengen met haar moeder, helaas zonder
succes. Vader en dochter vestigen zich in Londen waar
Samuel aan het werk gaat als stuntman hier ontpopt hij zich

THE BIG SICK

een liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later zijn hij

DUUR: 2 UUR

en Gloria een onafscheidelijk duo, op dit moment duikt de
moeder van Gloria opnieuw op en wil ze haar dochter terug.

Na een one-night stand zijn de New Yorkse stand-up
comedian Kumail (Kumail Nanjiani) en Emily (Zoe Kazan)
smoorverliefd op elkaar. Het enige probleem: Kumail
verzwijgt zijn vriendin voor zijn traditionele Pakistaanse
ouders. Die zien hun zoon liever trouwen met een Pakistaans

THE HANGOVER

meisje. Wanneer Emily hierachter komt wil ze Kumail nooit

DUUR: 1 UUR EN 40 MINUTEN

meer zien. Maar dan wordt Emily plots zo ziek dat ze in een
coma belandt. Terwijl de artsen een oplossing zoeken wijkt

The Hangover is een komedie uit 2009, geregisseerd door

Kumail geen moment van haar zijde, tot grote ergernis van

Todd Phillips. Doug Billings staat aan de vooravond van zijn

Emily’s ouders (Ray Romano en Holly Hunter). Beetje bij

bruiloft met Tracy Garner, maar zijn beste vriend Phil Wenneck

beetje ontstaat er een band tussen Kumail en Emily’s ouders

laat dit niet toe vóór hij een vrijgezellenfeest heeft gehad.

die hun leven voorgoed zal veranderen. The Big Sick is het

Daarom troont hij vriend Stu Price, Doug en Dougs volkomen

waargebeurde liefdesverhaal van comedian Kumail Nanjiani

wereldvreemde aanstaande zwager Alan Garner mee voor

en zijn vrouw. De film vertelt op hilarische en ontroerende

één laatste avond samen in Las Vegas. Aangekomen in hun

manier hun gevecht tussen liefde en familietradities. Nadat

luxueuze huurvilla drinken ze op het dak een gezamenlijke

The Big Sick in première ging werd deze al snel uitgeroepn

Jägermeister en daarna volgt een indrukwekkende avond.

tot dé romantische komedie van het jaar.

KOMEDIE

FIGHTING WITH MY FAMILY
DUUR: 1 UUR EN 48 MINUTEN
Paige en haar broer zak komen uit een fanatieke
worstel familie en zijn door het dolle heen wanneer ze
de kans krijgen om auditie te doen voor WWE (World
Wrestling Entertainment). Wanneer echter alleen Paige
wordt uitgekozen om door te gaan met het zware
trainingsprogramma, is ze noodgedwongen haar familie te
verlaten en de keiharde wereld in haar eentje te trotseren.
De hartverwarmende komedie vertelt het sensationele
waargebeurde verhaal waarin Paige bewijst dat juist datgene
wat haar apart maakt haar een ster kan maken.

SECOND ACT
DUUR: 1 UUR EN 43 MINUTEN

SAVING SANTA
De 40-jarige Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als

DUUR: 1 UUR EN 23 MINUTEN

assistent-manager bij een lokale supermarkt. Wanneer haar
een positie als filiaalmanager wordt geweigerd omdat zij
geen diploma heeft, zinkt de moed haar in de schoenen.

De vrolijke maar excentrieke elf Bernard D. Elf wil graag

Maar als ze door een vergissing mag solliciteren voor een

uitvinder zijn, maar keer op keer mislukken zijn uitvindingen

topfunctie bij een multinational van verzorgingsproducten,

volledig. Hij krijgt echter de kans om zijn waarde te bewijzen

weet zij de CEO te overtuigen dat zij de geschikte kandidaat

als de Kerstman ontvoerd wordt door de kwaadaardige

is. Met torenhoge verwachtingen en een levensstijl waar

Neville Baddington, die erachter probeert te komen hoe de

ze altijd al van droomde, moet Maya bewijzen dat ervaring

kerstman al zijn pakjes op één avond weet rond te brengen.

misschien wel waardevoller is dan een diploma.

Zal het Bernard lukken kerst te redden?

KOMEDIE

MIDNIGHT EXPRESS

THE THEORY OF
EVERYTHING

DUUR: 2 UUR EN 1 MINUUT

DUUR: 2 UUR EN 3 MINUTEN

Dit is het ware, schokkende verhaal over Billy Hayes, een

Begin jaren zestig studeert de briljante wetenschapper

jonge Amerikaan die in Turkije tot 30 jaar gevangenis wordt

Stephen Hawking aan de universiteit van Cambridge

veroordeeld wegens een onbetekenende hasjsmokkel.

wanneer hij een liefdesrelatie begint met literatuurstudente

Hij verdraagt het onmogelijke, de martelingen en

Jane Wilde. Terwijl Stephen werkt aan zijn doctoraalscriptie,

vernederingen die tot de dagelijkse praktijken behoren. Tot

merkt hij dat zijn lichaam hem langzaam maar zeker in

hij zich realiseer dat hij zal wegkwijnen als hij niet vlucht.

de steek begint te laten. Stephen blijkt te lijden aan de
vernietigende zenuwziekte ALS, die gedurende zijn huwelijk
met Jane steeds ernstiger vormen aanneemt.

A STAR IS BORN
DUUR: 2 UUR EN 15 MINUTEN

LION
De ervaren muzikant Jackson Maine (Bradley Cooper)

DUUR: 1 UUR EN 58 MINUTEN

ontdekt de veelbelovende artieste Ally (Lady Gaga) en wordt
verliefd op haar. Het lukt Jackson om Ally in de spotlights te

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal, vertelt Lion het

krijgen, maar wanneer Ally steeds succesvoller wordt, moet

verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig

Jackson zijn eigen problemen onder ogen zien...

jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem
duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn
thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij
is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te
overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen

LIFE OF PI

opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd

DUUR: 2 UUR EN 7 MINUTEN

door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van
omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar

Life of Pi is een ingrijpend verhaal over een Indiase jongen

de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte.

en een tijger. Bij het verhuizen van een dierentuin van

Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste

India naar Amerika beland Pi door schipbreuk in een

jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de

reddingsboot met een Bengaalse tijger. Samen worden zij

spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar

geconfronteerd met zowel de schoonheid als de wreedheid

dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in

van de natuur. Door bijzondere gebeurtenissen vormen de

de hoop zijn familie terug te vinden.

jongen en de tijger onverwachts een sterke band.

DRAMA

THE WOLF
OF WALL STREET
DUUR: 3 UUR
Uitzinnig misdaaddrama van Martin Scorsese met Leonardo
schuldig maakt aan fraude en witwassen.

BLOED,
ZWEET & TRANEN

In 1987 start de 26-jarige effectenmakelaar Jordan Belfort

DUUR: 1 UUR EN 51 MINUTEN

DiCaprio als een flamboyante effectenmakelaar die zich

zijn eigen firma op. Al snel verdient hij bijna een miljoen dollar
per week. Zijn tomeloze ambitie leidt tot een gestoord leven
vol bedrog, doorgesnoven prostituees, overdadige diners,

Een wildjager (Jeremy Renner) helpt beginnend FBI agente

uitzinnige feesten, peperdure bolides en bergen cocaine. En

(Elisabeth Olson) bij het oplossen van een mysterieuze

dat terwijl zijn bloedmooie vrouw Naomi op hem wacht in zijn

moord in het wetteloze indianenreservaat Wind River en

landhuis. Om beide levens vast te houden, bedenkt Belfort

wordt hierdoor geconfronteerd met zijn eigen verleden.

met zakenpartner Donnie inventieve manieren om de bakken
illegaal geld wit te wassen bij de Zwitserse bank van Jean-

Met zijn hoofdrol in dit waargebeurde drama van Martin

THE PROGRAM
(the rise and fall of
Lance Armstrong)

Scorsese won Leonardo DiCaprio een Golden Globe. Ook

DUUR: 1 UUR EN 43 MINUTEN

Jacques Handali. Maar dan krijgt de meest notoire geldwolf
van de jaren ‘90 de FBI achter zich aan.

werd de film genomineerd voor vijf Oscars.
Wanneer wielrenner Lance Armstrong - geen sterke
klimmer - opeens het peloton passeert tijdens bergetappes
van de Tour de France is sportjournalist David Walsh de
enige die dit verdacht vindt. Zijn vragen over dopinggebruik

ROOMS

worden door Armstrong fel bestreden. Walsh wordt

DUUR: 1 UUR EN 58 MINUTEN

verweten dat hij de aandacht wilt afleiden van Livestrong,
Armstrong’s fonds dat miljoenen binnenhaalde voor

Joy “Ma” Newsome leeft samen met haar vijfjarig zoontje Jack

kankerbestrijding. Armstrong zelf genas tegen de

in Room (kamer), een afgesloten doorzichtige ruimte van

verwachtingen in van uitgezaaide teelbalkanker voordat

drie vierkante meter in de tuin van Old Nick, de man die haar

hij zeven keer op rij de Tour de France won – een

zeven jaar eerder ontvoerde. De leefwereld van Jack reikt

ongeëvenaarde prestatie. Maar de verdenkingen stapelen

niet verder dan de kleine kamer. De moeder van Jack heeft

zich op en in 2012 moet Armstrong toegeven dat hij

een gehele universum gecreëerd voor Jack zodat Jack een

deelnam aan het meest geavanceerde, professionele en

veilig leven heeft. Zodra de nieuwsgierigheid van Jack een

succesvolle dopingprogramma dat de sportwereld ooit zag.

hoogtepunt bereikt wilt hij ontsnappen uit zijn ‘Room’ en wilt

Is Armstrong een monster of een man met een grenzeloze

hij het meest angstaanjaagende de confrontatie aan gaan; de

wil om te winnen?

DRAMA

THE AGE OF ADALINE
DUUR: 1 UUR EN 52 MINUTEN
Romantisch drama met Michiel Huisman en Blake Lively over
een vrouw die na een ongeluk onsterfelijk wordt. Wat als je
voor altijd jong en mooi blijft? Het overkomt de jonge moeder
Adaline (Blake Lively) na een mysterieus auto-ongeluk in de
jaren ‘30. Terwijl de wereld om haar heen doorgaat en haar
dochter bejaard wordt, wordt Adaline zelf geen dag ouder.

THE NOTEBOOK
DUUR: 2 UUR EN 3 MINUTEN

THE FAULT IN OUR STARS

Allie Hamilton (Rachel McAdams) komt begin jaren ‘40 naar

DUUR: 2 UUR EN 6 MINUTEN

het plaatsje Seabrook in North-Carolina om vakantie te vieren
met familie. Daar ontmoet ze de knappe Noah Calhoun (Ryan

The Fault in Our Stars is een Amerikaanse romantische

Gosling) die vanaf het eerste moment verliefd op haar is.

dramafilm uit 2014 onder regie van Josh Boone. De film gaat

Ondanks hun verschillende achtergrond beleven de twee een

over de 16-jarige Hazel Grace. Ze weet van kinds af aan dat ze

zomer vol hartstocht en passie. Als de Tweede Wereldoorlog

schildklierkanker heeft. Om te voorkomen dat ze depressief

uitbreekt en Noah naar het front moet, verliezen ze elkaar uit

wordt stuurt haar moeder Hazel naar een praatgroep. Tijdens

het oog. Allie is verscheurd door verdriet maar verlooft zich

deze praatgroep ontmoet ze Augustus Waters.

na een paar jaar toch met een nieuwe liefde. Als Noah na de
oorlog terugkeert, is zijn hart gebroken als hij ziet dat Allie een
ander heeft. Toch zijn Allie en Noah elkaar niet vergeten en is
hun liefde voor elkaar nog altijd bijzonder sterk.

BEAUTY & THE BEAST
DUUR: 2 UUR EN 9 MINUTEN
Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het

THE MOUNTAIN
BETWEEN US

bekende sprookje komen opnieuw tot leven in een

DUUR: 1 UUR EN 43 MINUTEN

spectaculaire live-action versie van Beauty and the Beast.
Beauty and The Beast vertelt het verhaal van Belle, een

Na een tragisch vliegtuigongeluk zijn twee vreemden

slimme, sprankelende en onbevooroordeelde jonge

opelkaar aangewezen om onder barre omstandigheden

vrouw en het Beest. Als Belle gevangen wordt genomen

op een afgelegen, met sneeuw bedekte berg te overleven.

door het Beest in zijn kasteel, raakt zij bevriend met het

Als ze zich realiseren dat er geen hulp zal komen, beginnen

betoverende personeel en leert zij om verder te kijken dan

ze noodgedwongen aan een verschrikkelijke tocht door

het angstaanjagende uiterlijk van het Beest. Ondanks haar

honderden kilometers wildernis. Ze vragen het uiterste

angsten leert zij hem kennen als de charmante en vriendelijke

van elkaar om te overleven, waardoor er onverwachts een

prins die hij werkelijk is.

aantrekkingskracht wordt aangewakkerd tussen de twee.

ROMANTIEK

THE ADJUSTMEN
BUREAU
DUUR: 1 UUR EN 46 MINUTEN
David Norris (Matt Damon) staat op het punt een zetel te
bemachtigen in de Amerikaanse senaat, maar als hij de
mooie Elise Sellas (Emily Blunt) ontmoet en een romantische
affaire met haar krijgt, verandert zijn leven drastisch. David

INCEPTION

ontdekt al gauw dat ze gevolgd worden door mannen die in

DUUR: 2 UUR EN 24 MINUTEN

opdracht van het mysterieuze ‘The Adjustment Bureau’ alles
op alles zetten om te verhinderen dat ze samen zijn.

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) is een ervaren dief, de beste
in zijn vakgebied. Dat vakgebied houdt in dat hij geheimen
steelt uit het onderbewuste van z’n slachtoffers, terwijl zij
zich in de droomstaat bevinden, wanneer de geest het
kwetsbaarst is. Dit maakt Cobb een gewilde speler op het

MINORITY REPORT

vlak van bedrijfsspionage en tegelijkertijd een internationale

DUUR: 2 UUR EN 25 MINUTEN

vluchteling. Nu krijgt hij echter de kans om alles goed te
maken: een laatste opdracht kan hem zijn leven teruggeven

2054. In Washington is een speciale afdeling opgezet

zoals het vroeger was, maar daarvoor moet hij het onmogelijke

die moordenaars oppakt nog vóór ze de moord plegen.

doen: in plaats van de diefstal van een idee moeten Cobb en

John Anderton is één van de detectives werkzaam voor

zijn team een idee planten in iemands geest: inception. Dit is

de zogenaamde Pre-Crime divisie. Maar dan wordt hij zelf

echter nog moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt, want ze

aangewezen als een toekomstige moordenaar. Hoewel

worden gedwarsboomd door een tegenstander die op elke

Anderton een rotsvast vertrouwen heeft in het systeem,

mogelijke zet van Cobb en zijn team anticipeert.

begint hij toch te vermoeden dat iemand hem erin heeft
geluisd. En dan zit er maar één ding op: vluchten om te
kunnen onderzoeken hoe hij de misdaad kan voorkomen.

THE MARTIAN
DUUR: 2 UUR EN 24 MINUTEN

INTERSTELLAR

Tijdens een bemande missie naar Mars, is astronaut

DUUR: 2 UUR EN 49 MINUTEN

Mark Watney vermoedelijk dood na een hevige storm en
achtergelaten door zijn bemanning. Maar Mark heeft het

Interstellar is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2014.

overleefd en vindt zichzelf gestrand en alleen op een planeet

In de nabije toekomst is de aarde door de levensstijl van

meer dan 225 miljoen kilometer van thuis. Hij probeert een

de twintigste eeuw zo vervuild, dat er bijna geen voedsel

manier te vinden om een signaal te geven naar de aarde en

meer groeit. NASA bestaat niet meer, maar een groep

te overleven. Terug op Aarde werkt een team van NASA-

overblijvende onderzoekers van NASA onder leiding van

medewerkers en wetenschappers koortsachtig aan het

John Brand heeft een wormgat bij Saturnus ontdekt,

terughalen van ‘De Marsman’ en ook zijn teamleden stellen

waardoor ver verwijderde sterren sneller bereikt kunnen

alles in het werk om Watney met een risicovolle en vrijwel

worden. Er is een tiental astronauten door het wormgat

onmogelijke actie te redden. Ondertussen leeft de rest van de

gezonden om elk een andere exoplaneet te verkennen.

wereld intens mee met de heroïsche reddingsoperatie.

SCIENCE FICTION

THE ZOOKEEPER’S WIFE
FURY

DUUR: 2 UUR

DUUR: 2 UUR EN 14 MINUTEN
Waargebeurd en persoonlijk oorlogsverhaal waarin hoop
centraal staat. De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski

In april 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog beginnen vijf

wisten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 Joden

soldaten van het Amerikaanse leger met een tank aan een

uit de handen van de Nazi’s te redden door ze een schuilplek

levensgevaarlijke missie op vijandelijke bodem om in de

te bieden in hun dierentuin. De film vertelt op onnavolgbare

kern van Nazi-Duitsland binnen te dringen, waarbij ze in elk

wijze het verhaal van het gezin, maar ook dat van de dieren

opzicht in de minderheid zijn. Deze missie werd geleid door

in hun dierentuin, de tijdelijke Joodse bewoners en de stad

de 2nd Armored Division sergeant Wardaddy met een M4

Warschau in de allesverwoestende oorlog. Zookeepers Wife

Sherman tank, genaamd ‘Fury’.

is een verfilming van het gelijknamige boek (in Nederland
vertaald als Antonina’s Dierentuin) van Diane Ackerman. Zij
baseerde haar verhaal op de archieven en dagboeken van
Antonina Zabinski. Van het boek werden wereldwijd meer

HACKSAW RIDGE

dan 500.000 exemplaren verkocht.

DUUR: 2 UUR EN 19 MINUTEN
Hacksaw Ridge vertelt het ongelooflijke waargebeurde
verhaal van Desmond Doss (Andrew Garfield) die tijdens de

AMERICAN SNIPER

slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde

DUUR: 2 UUR EN 12 MINUTEN

zonder een wapen te dragen of af te vuren.
Hij geloofde erin dat de oorlog rechtvaardig was, maar dat

Het is Chris Kyle’s missie om zijn medesoldaten te

moorden desondanks verkeerd was en was dan ook de

beschermen terwijl de rebellen het op hem voorzien hebben.

enige Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog die

Ondanks het gevaar, en de zorgen aan het thuisfront, dient

in de frontlinie vocht zonder wapen. Als legerarts evacueerde

Chris vier keer in Irak. Hij werkt in de geest van het Navy SEAL

Doss eigenhandig meerdere gewonden uit de vuurlinie

credo: ‘leave no man behind.’ Maar wanneer hij terugkeert

terwijl hij alles en iedereen trotseerde en zelfs getroffen werd

naar zijn vrouw Taya en kinderen, komt Chris erachter dat het

door een granaat. Hij was de eerste wapenweigeraar ooit die

juist de oorlog is die hij niet achter zich kan laten.

de Congressional Medal of Honor kreeg.

OORLOG

