Ciné Local
Niet schieten
woe 9 okt
14 en 2O uur

Bij de laatste aanslag van de Bende van Nijvel, op het
warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985, ziet de
negenjarige David Van de Steen hoe zijn ouders en zus
voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter bij zijn grootouders Albert en
Metje.

The Favourite
woe 13 nov
14 en 2O uur

Engeland, begin 18de eeuw. Koningin Anne laat haar goede
vriendin Lady Sarah het gros van haar zaken regelen.
Wanneer Lady Sarahs jongere nicht Abigail in het paleis
komt werken als dienstmeid, raken de twee verwikkeld
in een hevige strijd om koningin Annes vriendschap en
vertrouwen.

Werk ohne Autor
woe 11 dec
14 en 2O uur

De jonge kunstenaar Kurt Barnert en Ellie ontsnappen
naar het Westen om de verstikkende Oost-Duitse mentaliteit en Ellies tirannieke vader Carl te ontvluchten. Maar
Kurt wordt achtervolgd door de pijnlijke herinneringen uit
zijn kindertijd tijdens de nazi-jaren. Geïnspireerd op het
leven van de Duitse kunstenaar Gerhard Richter.

bruishuis

Ciné Local
Girl
woe 8 jan

14 en 2O uur

‘Girl’ vertelt een confronterend en ontroerend verhaal over
identiteit en gender. De vijftienjarige Lara, geboren als
jongen, wil het maken als ballerina. Samen met haar vader
trotseert ze de wereld, maar het is vooral haar lichaam dat
tegenstribbelt.

Beautiful Boy
woe 12 feb
14 en 2O uur

Wanneer journalist David Sheff ontdekt dat zijn tienerzoon
Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld
plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om
zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die (misschien) niet gered wil worden?

Coureur
woe 11 maa
14 en 2O uur

De jonge wielerbelofte Felix staat op het punt om in Italië
een semiprofessioneel team te vervoegen. Hij wil koste
wat het kost in de voetsporen van zijn fanatieke vader
treden, die absoluut wil dat zijn zoon het verder schopt
dan hij. Felix’ frêle gezondheid blijkt hier echter niet tegen
opgewassen.

Kostprijs Film € 5 / € 1,25*
Film + koffie en gebak € 9 / € 5,25*
(enkel bij film van 14 uur, drie dagen op voorhand reserveren)
* UiTPAS met kansentarief

zaal Pastoor De Nevestraat 10, Eeklo
tickets en info Molenstraat 36, Eeklo
09 218 27 27 – info@ccdeherbakker.be
www.ccdeherbakker.be

