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Welkom op de 19e editie van het Holebifilmfestival, 
dat dit jaar weer veel moois brengt. Er zijn verrassend 
veel sterke films uitgebracht, waaruit we een 
zorgvuldige keuze gemaakt hebben.

Het speerpunt ligt in Leuven en van daaruit waaiert 
het LGBT+-thema uit naar andere gemeenten over 
alle Vlaamse provincies. We verwelkomen ook 
enkele nieuwkomers.  In totaal draaien we 32 films 
in 24 steden en gemeenten. In Leuven zetten de 
toneelverenigingen en het mannenkoor hun beste 
beentje voor.

‘Holebikort’ viert zijn 10e verjaardag met een 
recordaantal inzendingen.

De contacten tussen de verschillende Leuvense 
filmfestivals en -projecten groeien. Zo voorzien we 
enkele voorstellingen in samenwerking met het 
Afrikafilmfestival en de faculteit Sinologie aan de 
KUL. De moeite waard!

Kom en geniet van de vele parels en ga na afloop een 
gratis pintje drinken in een van onze festivalcafés.

Voor de verwezenlijking van dit alles konden 
we rekenen op subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap, de Stad Leuven en het VAF, en op vele 
sympathiserende sponsors. Waarvoor dank!

Tot op het festival!

De festivalcrew

Welkom

Laatste nieuws
Dit programmaboekje werd afgesloten op  
donderdag 3 oktober 2019.  
Voor de recentste informatie, surf naar  
onze website: www.holebifilmfestival.be.                                                                                      
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Beste festivalganger

Het Holebifilmfestival is met deze 19e editie 
intussen een vaste waarde in Leuven. Het is in 
de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor 
holebi's en transgenders. Tegelijkertijd wil het de 
genderdiversiteit onder de aandacht brengen en 
zo de beeldvorming en integratie van holebi's en 
transgenders bevorderen.

En dat is nog steeds nodig. Daarvan is het 
stadsbestuur zich erg bewust. Positieve 
beeldvorming en bestrijding van uitsluiting zijn dan 
ook speerpunten in het beleid. Met verschillende 
acties willen we duidelijk maken dat iedereen in 
Leuven welkom is en aantonen dat er in Leuven 
geen plaats is voor holebi- en transfobie. Die 
boodschap willen we niet alleen in Leuven, maar 
ook wereldwijd uitdragen. We gaan volop voor een 
inclusieve stad, waar iedereen zichzelf kan zijn, zich 
goed kan voelen en zich kan ontplooien.

We zijn ervan overtuigd dat we dit sámen - 
filmfestival, verschillende organisaties en de 
Leuvenaar - moeten en kunnen doen. De rol van 
het Holebifilmfestival is hierin heel belangrijk. 
Daarom trekken we als stadsbestuur ook dit jaar vol 
overtuiging de kaart van het Holebifilmfestival.

Ik wens je een inspirerend en boeiend festival toe!

Lies Corneillie

Schepen van gelijke kansen

Stad Leuven

Inleiding
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Openingsavond
Op vrijdag 8 november 2019 wordt 

het startschot gegeven voor het 19e 
Holebifilmfestival in het Wagehuys in 
Leuven. Het Holebifilmfestival breidt 
dit jaar uit over heel Vlaanderen met 

voorstellingen in 24 verschillende 
steden en gemeenten, waaronder 

meerdere nieuwkomers!

Traditiegetrouw wordt er op de 
openingsavond een selectie vertoond 

van de beste kortfilms van de wedstrijd 
Holebikort. Voor deze editie mocht 

de jury 190 inzendingen beoordelen. 
Een nieuw record! De voorzitter van 
de jury is dit jaar nieuwsanker Wim 

De Vilder. Op de openingsavond mag 
het aanwezige publiek zelf de winnaar 

kiezen uit de shortlist van de jury.

De openingsavond wordt in stijl 
afgesloten met een receptie in de 

foyer van het Wagehuys. De toegang is 
gratis, maar reserveren is noodzakelijk 

via  
www.holebifilmfestival.be/reserveren/.

Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt!
 

Met dank aan toneelvereniging Spot On voor 
de technische ondersteuning tijdens deze  

openingsavond. 

Vrijdag 8 nov - 19u30 
Wagehuys Leuven

Gratis toegang  
Reserveren verplicht (zie p. 7172)
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Selectie
Tijdens de 19e editie 

van het festival 
vertonen we 32 films,  

26 kortfilms en  
2 documentaires.  

Verder zijn er  
3 podium-

voorstellingen en  
2 evenementen.
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And Breathe Normally
Alleenstaande moeder Lára doet haar 
best om voor haar zoontje en zichzelf 
een menswaardig bestaan op te bouwen. 
Vol moed begint ze aan een opleiding 
tot douanier. De Afrikaanse vluchtelinge 
Adja probeert met haar dochtertje illegaal 
Canada te bereiken, maar wordt er bij de 
paspoortcontrole door Lára uitgepikt en 
naar een vluchtelingenkamp gestuurd. 
Geen van beiden beseft dan al dat deze 
ontmoeting van cruciaal belang zal zijn 
voor de rest van hun leven.
Dit krachtige sociaal-kritische drama over 
een leven in de marge in het bijwijlen 
grimmige IJsland viel zes keer in de 
prijzen, waaronder 'beste regie' tijdens 
het Sundance Film Festival. Ook de 
acteerprestaties zijn indrukwekkend.

Regie 
Ísold Uggadóttir

Cast

Kristín Þóra 
Haraldsdóttir, Babetida 
Sadjo en Patrik Nökkvi 
Pétursson

Drama 
IJsland, Zweden, België 
2018 - 95'

Taal 
Engels en IJslands 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

ZA 23 NOV, 19U45 
LEUVEN 

KINEPOLIS
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And Then We Danced
Merab, een jonge danser, traint al heel zijn 
leven om geselecteerd te worden voor 
het Nationaal Georgisch Ballet. Hoewel 
zijn dansleraar enorm veel van hem eist 
en de dagelijkse repetities afmattend 
zijn, geeft Merab alles wat hij heeft. Echt 
moeilijk wordt het pas wanneer Merab 
gevoelens ontwikkelt voor zijn grootste 
rivaal, een jonge danser die meedingt 
naar de gegeerde plaats bij het Nationaal 
Georgisch Ballet.  
"And Then We Danced" werd gescreend 
in de sectie 'Directors' Fortnight' van 
het Filmfestival van Cannes (2019). De 
film is ook de Zweedse inzending voor 
Beste Niet-Engelstalige Film voor de 92e 
Academy Awards (februari 2020).

Regie 
Levan Akin

Cast

Levan Gelbakhiani, 
Bachi Valishvili en Ana 
Javakishvili

Drama 
Zweden, Georgië, 
Frankrijk - 2019 - 105'

Taal 
Georgisch gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

LEUVEN, AALST, 
BORNEM EN BRUGGE 
details : zie p. 54 - 57

FILM
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Boy Erased
* PREMIERE 
 
Wanneer Jared Eamons gedwongen wordt 
om zijn ouders te vertellen dat hij homo 
is, valt dat bij hen helemaal niet in goede 
aarde. Zijn vader Marshall is namelijk een 
baptistische predikant en het christelijke 
geloof is de rode draad doorheen het 
leven van de familie Eamons. Jareds 
geaardheid valt niet te rijmen met de 
baptistische levenswijze en het gezin 
dreigt helemaal ontwricht te raken. Na 
overleg besluit Marshall zijn zoon naar 
een christelijk conversiekamp te sturen 
om hem van zijn homoseksualiteit te 
genezen. Maar is dit ook wat Jared 
zelf wil? Valt homoseksualiteit wel te 
genezen? En is het wel een ziekte?

Regie 
Joel Edgerton

Cast 
Lucas Hedges, Nicole 
Kidman en Joel 
Edgerton

Biografie 
Australië - 2018 - 115'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels in 
Leuven, Nederlandse 
ondertitels in Kortenberg

FILM

DI 12 NOV, 20U 
DI 19 NOV, 17U30

LEUVEN
CINEMA ZED - STUK 

DO 28 NOV, 20U
KORTENBERG 
BIBLIOTHEEK
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Eind 19e eeuw maakt Colette als 
eenvoudig plattelandsmeisje haar 
entree in de Parijse high society aan 
de zijde van haar kersverse, maar veel 
oudere echtgenoot, een beroemde maar 
arme schrijver. Uit verveling schrijft 
ze dagboeken vol met haar seksuele 
fantasieën. Die zullen uiteindelijk onder 
het pseudoniem van haar man ('Willy') 
verschijnen als de romancyclus rond 
Claudine. De sensuele verhalen zijn een 
hit, en Willy en Colette groeien uit tot het 
bekendste koppel van Frankrijk. Tot Willy 
haar bedriegt.
"Colette" vertelt het fascinerende 
levensverhaal van een van de bekendste 
vrouwelijke auteurs van Frankrijk, een 
dame die het preutse land op zijn kop 
zette met haar sexy romans over Claudine 
en later Gigi.

Regie 
Wash Westmoreland

Cast 
Keira Knightley, Fiona 
Shaw en Dominic West

Drama 
VK, VS, Frankrijk - 2018 
111'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

VR 15 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS

FILM

Colette
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Zuid-Afrika, 1985. Johan Niemand werd 
als tiener vaak gepest, o.a. voor zijn 
bewondering voor zanger Boy George. 
Wanneer hij wordt opgeroepen om zijn 
dienstplicht te vervullen, doet hij auditie 
voor het legerkoor "De Kanaries". Hij 
gelooft dat het koor zijn redding betekent 
in een harde wereld, maar langzaam 
beseft hij dat hij zo zelf bijdraagt tot het in 
stand houden van het apartheidsregime 
in Zuid-Afrika. Wanneer Johan tijdens de 
tournee van de Kanaries ook nog verliefd 
wordt op een mede-Kanarie, begint zijn 
wereldbeeld te wankelen en raakt hij 
helemaal in de war.
"Kanarie" is een film over het zoeken 
naar je eigenheid, geplaatst tegen 
een achtergrond van 
apartheid, religie en 
oorlog. 
 
In aanwezigheid van Mr. Gay Belgium 
2019, Matthias De Roover. 

Regie 
Christiaan Olwagen

Cast 
Schalk Bezuidenhout, 
Hannes Otto en 
Germandt Geldenhuys

Muzikaal Drama 
Zuid-Afrika - 2018 - 123'

Taal 
Afrikaans gesproken 
Engelse ondertitels

MA 11 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS

Kanarie

FILM
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Matthias & Maxime
* AVANT-PREMIERE

De film volgt een hechte groep vrienden, 
allen twintigers. Ook Matthias en 
Maxime maken deel uit van die groep. 
Wanneer deze jongens een relatie met 
elkaar aangaan, komen er barstjes in de 
vriendschap en dreigt de kliek uit elkaar 
te vallen.

Regie 
Xavier Dolan

Cast 
Harris Dickinson, Xavier 
Dolan en Anne Dorval 

Drama 
Canada - 2019 - 119'

Taal 
Canadees Frans 
gesproken 
Franse ondertitels

DO 21 NOV, 20U
LEUVEN 

CINEMA ZED-
VESALIUS

FILM
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Portrait de la jeune fille en feu
Frankrijk in de 18e eeuw. Marianne, een 
jonge kunstschilder, wordt ingehuurd 
om een portret te maken van Héloïse 
voor haar aanstaande huwelijk. Héloïse 
is helemaal niet trouwlustig en weigert 
mee te werken aan het portret. Marianne 
besluit de toekomstige bruid gezelschap 
te houden, te observeren en haar in het 
geheim toch te schilderen.
De film is pure poëzie, een feest voor 
ogen en oren. De thema's liefde en 
zelfontdekking zijn ernstig en krachtig 
uitgewerkt en de dialogen weten te 
boeien. De actrices Noémie Merlant en 
Adèle Haenel overtreffen zichzelf.
Regisseuse Céline Sciamma won op het 
Filmfestival van Cannes (2019) de Palme 
d'Or voor Beste Scenario. De film kaapte 
ook de Queer Palm weg. Niet te missen!

Regie 
Céline Sciamma

Cast 
Noémie Merlant, Adèle 
Haenel en Luàna 
Bajrami 

Romantisch drama 
Frankrijk - 2019 - 119'

Taal 
Frans, Italiaans 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

LEUVEN, ROESELARE, 
KOERSEL, HEIST-OP-
DEN-BERG, DILBEEK, 

AALST, MECHELEN EN  
DIEST 

 
details zie p. 54 - 57

FILM

holebifilmfestival_programmaboekje_2019_Gerry.indd   16 2019-10-08   17:13:35



1717

De ouderdom komt met zijn gebreken, 
maar de tachtigjarige Jack neemt 
voldoende alcohol om elk pijntje te 
verdoven. Avond aan avond treedt hij 
op als de grofgebekte en hooggehakte 
Jackie. Jack is hetero, heeft een ex-
vrouw en een dochter. Dan komt de 
jonge Faith in de club werken. Hoewel 
Faith zelfvertrouwen uitstraalt, heeft de 
jongen het allesbehalve gemakkelijk: hij 
is verstoten door zijn familie en slaapt in 
zijn auto. Tussen Jack en Faith ontwikkelt 
zich een vreemde ouder-kindrelatie.
Dit betoverende en hartverwarmende 
drama over liefde, verlies en identiteit 
won al meerdere jury- en publieksprijzen. 
De humor en de chemie tussen de twee 
acteurs zijn onweerstaanbaar.

Regie 
Jamie Patterson

Cast 
Derren Nesbitt, Jordan 
Stephens en April 
Pearson 

Muzikaal,drama 
VK - 2018 - 80'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

ZO 10 NOV, 17U 
DO 14 NOV, 19U30 

LEUVEN 
CINEMA ZED - 

VESALIUS

FILM

Tucked
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 Podium

Vaar wel, bomma!
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* PREMIERE
Met “City Lights” laat Zensationeel 
zijn licht schijnen op een stad waar 
geen woorden nodig zijn om elkaar 
te begrijpen. Muziek, emotie en 
beweging vertellen het verhaal. We 
nemen je mee naar een stad waar 
5 mensen - letterlijk en fi guurlijk - 
naast elkaar leven: die ene vrouw die 
zich lijkt af te zonderen, dat brave 
koppeltje, die ogenschijnlijk gastvrije 
jongeman en die bijzondere persoon. 
Waarom nog woorden vuil maken om 
hen te omschrijven? What you see is 
what you get.

Regie
Kristof Saye

Cast
Paolo Carai, Wim De Boe, 
Hermien Den Tandt, Jorik 
D’hoe, Valérie Dubois, Bram 
F. Gezel, Maxime Marchant, 
Paolo Scalabrini, Sofi e 
Vandenhaute en Amaury 
Vanden Houwe

Kroniek van een stad
België - 2019 - 80'

Taal
Universele taal

DO 14 NOV, 20U30
VR 15 NOV, 20U30

LEUVEN
WAGEHUYS

   City Lights
TONEEL
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Vaar wel, bomma!
* PREMIERE
Voor haar zestiende verjaardag 
nam Elvira haar 2 vriendinnen mee 
op een onvergetelijke cruise op de 
Middellandse Zee. Nu, 50 jaar later, 
doet het drietal die reis nog eens over. 
Elvira, ondertussen een rijke weduwe, 
is vergezeld van haar schuchtere 
zoon Milan. De gescheiden Chantal 
droomt van een nieuwe liefde. 
Rozanne heeft haar kleinzoon bij, de 
pas afgestudeerde Axl. Nauwelijks 
heeft de Evening Star Marseille 
verlaten, of de dames botsen op een 
bekend gezicht. Toeval? Terwijl het 
schip de Italiaanse kusten verkent, 
maken andere kleurrijke karakters 
hun opwachting: de kapitein, een 
zanger, een barones,... En dan valt er 
een dode.
Met “Vaar wel, bomma!” brengt Spot 
On een komische whodunit met een 
scheutje sixties- en seventiesmuziek.

Regie 
Benjamin Laureys en Steven 
Claes

Cast 
Sven Spreutels, Johan 
Wouters, Kevin Vermeylen, 
Kevin Coomans, Sten 
Van Gorp, Maarten Van 
Puymbroeck e.a. 
Komedie 
België - 2019 - 120' 
Taal 
Nederlands gesproken

WO 27 NOV, 20U 
DO 28 NOV, 20U
VR 29 NOV, 20U

LEUVEN
WAGEHUYS

 
ZA 7 DEC, 20U 

LIER 
CC VREDEBERG

TONEEL
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En verder

Un bacioTemblores
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Booksmart
Beste vriendinnen Amy en Molly staan 
aan de vooravond van hun diploma-
uitreiking van het middelbaar onderwijs. 
Plots beseffen ze dat ze de afgelopen 
jaren alleen maar in de bibliotheek hebben 
gezeten en veel te weinig hebben gefeest. 
En waarom eigenlijk? Hun klasgenoten 
die wel de bloemetjes hebben buitengezet 
zijn ook toegelaten tot dezelfde 
universiteiten. De twee besluiten iedereen 
te tonen dat ook zij kunnen feesten als de 
beesten, al was het maar één keertje. Nu 
moeten beide niet zo populaire meiden 
er nog achter zien te komen waar het 
afstudeerfeest plaatsvindt. Want dat is 
informatie die ze niet in hun studieboeken 
kunnen vinden... 
 
 

Regie 
Olivia Wilde

Cast 
Kaitlyn Dever, Beanie 
Feldstein, Jessica 
Williams

Romantisch drama 
VS - 2019 - 102'

Taal 
Vrijdag 8 november : 
Engels gesproken 
Engelse ondertitels 
 
Zondag 10 november : 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels 
 

FILM

VR 8 NOV, 19U 
ZO 10 NOV, 16U15

KOERSEL
THEROXYTHEATRE
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Carmen y Lola
De 17-jarige Carmen leeft in een 
Romagemeenschap in een buitenwijk 
van Madrid. Net als alle vrouwen is ze 
voorbestemd om te trouwen binnen die 
groep en veel kinderen te krijgen. Lola 
is lesbisch, schildert graffiti en droomt 
ervan om verder te studeren. Ze probeert  
anonieme chatrooms uit om een lief te 
vinden. Beide jonge vrouwen ontmoeten 
elkaar en er bloeit langzamerhand iets 
moois tussen hen. Maar homoseksualiteit 
is een doodzonde bij de Roma, een 
demon die moet worden uitgedreven. 
Zullen Carmen en Lola hun liefde kunnen 
geheimhouden?
“Carmen y Lola” geeft een boeiende inkijk 
in het kleurrijke leven van de Roma in 
Madrid. Regisseuse Arantxa Echevarría 
werkte voor haar debuutfilm bijna 
uitsluitend met niet-professionele acteurs.

Regie 
Arantxa Echevarría

Cast 
Zaira Romero, Rosy 
Rodríguez en Moreno 
Borja

Drama 
Spanje - 2018 - 103' 
 
Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

LEUVEN, ANTWERPEN 
EN MECHELEN 

 
details: zie p. 54-57 

FILM
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China LGBT+ Shorts
In samenwerking met het Holebifilmfestival toont 'Chinese 
Frames' onder de titel "China LGBT+ Shorts" recente kortfilms uit 
de Volksrepubliek China, gemaakt door jonge en geëngageerde 
regisseurs. Met hun films verkennen ze het donkere verleden, 
het problematische heden en de onzekere toekomst van LGBT+ 
in China. Na de vertoning is er een interactief publieksgesprek 
over LGBT+-activisme in China o.l.v. sinoloog Stijn Deklerck (KU 
Leuven), specialist ter zake, en een van de regisseurs.
'Chinese Frames’ is een KU Leuven initiatief, georganiseerd 
door Valeria Zanier en Stijn Deklerck, Sinology 
departement.
We kijken naar:
•        We Outlaws van Wang Kaixuan (China, 2018, fictie, 33')
•        Blooming Night van Bell Zhong (China/VS, 2016, fictie, 9')
•        Pink Pill van Xie Xiaoshan (China, 2017, fictie, 29')
•        Kill The Gay van Wan Qing (China, 2016, experimenteel, 7')
•        A Girl Covered van Geng Xin (China, 2017, fictie, 30') 
 
Dit programma is samengesteld met hulp  
van het Beijing Queer Film Festival  
(Beijing, China).

DI 19 NOV, 20U
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS
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Cruising
* FILMKLASSIEKER
Steve Burns krijgt de opdracht 
om undercover te gaan en een 
seriemoordenaar op te sporen die het 
op homo's heeft gemunt. Onder de 
schuilnaam John Forbes neemt hij zijn 
intrek in een kamer in de buurt van de 
nachtclubs waar de moordenaar zijn 
doelwitten koos. Alle slachtoffers waren 
actief in het sm-wereldje. Voor Steve gaat 
er een nieuwe wereld open, maar zijn 
opdracht begint al snel haar tol te eisen.
Regisseur William Friedkin is vooral 
bekend van de horrorklassieker "The 
Exorcist". Indertijd was er veel protest 
van homoseksuelen die vreesden dat het 
publiek geen onderscheid zou maken 
tussen de sm-scene en de gayscene. 
Ondanks (?) de controverse werd de film 
een cultklassieker.

Regie 
William Friedkin

Cast 
Al Pacino , Paul Sorvino, 
Karen Allen 
 
Romantisch drama 
VS - 1980 - 102'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

FILM

WO 27 NOV, 19U
ANTWERPEN

FILMHUIS KLAPPEI
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Dolor y gloria
Filmregisseur Salvador Mallo (Antonio 
Banderas) zit creatief in een impasse. Zijn 
gedachten drijven af naar zijn kindertijd 
in de jaren '60 toen hij met zijn moeder 
Jacinta (Penelope Cruz) in een landelijk 
dorpje nabij Valencia leefde. Van de 
armoede na de Spaanse burgeroorlog 
was hij zich als kind amper bewust. De 
hedendaagse Salvador daarentegen 
verdrinkt in pijn en verdriet.
Hoewel Pedro Almodóvar de mosterd 
voor zijn 21e film duidelijk dicht bij 
huis zocht – Banderas verschijnt in het 
typische Almodóvarkapsel en draagt 
zelfs kleren van de regisseur – is het 
creatieve dipje van het hoofdpersonage 
gelukkig niet op waarheid gebaseerd: het 
stilistisch briljante "Dolor y gloria" moet 
niet onderdoen voor de toppers uit zijn 
rijke oeuvre.

Regie 
Pedro Almodóvar

Cast 
Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia en Leonardo 
Sbaraglia 

Drama 
Spanje - 2019 - 113'

Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

ZO 24 NOV, 21U45 
LEUVEN 

CINEMA ZED - 
VESALIUS 

 
DI 26 NOV, 20U 

DEINZE 
CULTUURCENTRUM

FILM

holebifilmfestival_programmaboekje_2019_Gerry.indd   28 2019-10-08   17:13:40



2929

Een dorp in het Oostenrijkse Karinthië 
in de jaren '70 van de vorige eeuw. Erika 
Schinegger wordt wereldkampioene 
skiën en een mediafenomeen, tot een 
geslachtstest uitwijst dat zij eigenlijk 
een hij is. Erik(a) is interseksueel 
en werd geboren met zowel 
(inwendige) mannelijke als vrouwelijke 
geslachtskenmerken. De skifederatie 
probeert haar gezicht te redden ten koste 
van een jonge zoekende vrouw/man: 
Erik(a) wordt beschuldigd van fraude en 
mag niet deelnemen aan de Olympische 
Spelen. Gelukkig is er ook ruimte voor 
onvoorwaardelijke liefde.
Dit waargebeurde verhaal over identiteit, 
de menselijke natuur en taboes heeft een 
niet zo alledaags thema, maar is actueler 
dan ooit.

Regie 
Reinhold Bilgeri

Cast 
Ulrike Beimpold, 
Christoph Bittenauer en 
Nives Bogad

Drama 
Oostenrijk - 2018 - 89'

Taal 
Duits gesproken 
Engelse ondertitels

ZO 10 NOV, 19U30 
DO 21 NOV, 17U 

LEUVEN 
CINEMA ZED - 

VESALIUS

FILM

Erik & Erika
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Hard Paint
De jonge Pedro woont met zijn zus in de 
Braziliaanse stad Porto Alegre. Wanneer 
zij verhuist, moet Pedro haar beloven 
om het appartement dagelijks minimum 
vijf minuten te verlaten. Geen simpele 
opdracht voor Pedro die problemen heeft 
met sociale interactie en al in aanraking 
kwam met het gerecht. Veel liever blijft 
Pedro thuis, met de deur op slot. Enkel 
in een chatroom durft hij echt mensen te 
ontmoeten. Via zijn webcam toont hij zich 
aan de buitenwereld als 'NeonBoy', terwijl 
hij zijn lichaam beschildert met neonverf.
Deze intieme film won op het Filmfestival 
van Berlijn de Teddy (2018), de prijs voor 
beste queerfilm.

Regie 
Filipe Matzembacher en 
Marcio Reolon

Cast 
Shico Menegat, Bruno 
Fernandes en Guega 
Peixoto

Drama 
Brazilië - 2018 - 118'

Taal 
Portugees gesproken 
Nederlandse ondertitels

MA 25 NOV, 17U
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS

FILM
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Les Crevettes Pailletées
Na enkele homofobe opmerkingen 
op tv wordt vice-kampioen zwemmen 
Mathias Le Goff (Belgisch acteur 
Nicolas Gob) verplicht tot het coachen 
van 'Les Crevettes Pailletées', een gay 
waterpoloteam. Hij moet het jolige team 
klaarstomen voor de Gay Games in 
Kroatië. De 'Crevettes Pailletées' tonen 
echter meer interesse voor uitgaan, 
feesten, het perfectioneren van hun 
teamkreet en het bijhorende dansje. 
Tijdens de lange weg om dit team op de 
rails te krijgen zal Mathias een totaal 
nieuwe wereld leren kennen. Het wordt 
een confrontatie met zijn eigen visies 
en waarden. Door in de spiegel te kijken 
krijgt hij een nieuw besef van wat echt 
belangrijk is.

Regie 
Maxime Govare en 
Cédric Le Gallo

Cast 
Nicolas Gob, Alban 
Lenoir en Michaël 
Abiteboul

Komedie 
Frankrijk - 2019 - 100'

Taal 
Frans gesproken 
Geen ondertitels

FILM

ZA 16 NOV, 19U45 
LEUVEN 

KINEPOLIS
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Mapplethorpe
Robert Mapplethorpe (1946-1989) was een 
visionair kunstenaar en fotograaf. Deze 
biopic toont hem vanaf zijn eerste dagen 
als beginnend kunstenaar in 1967. We zien 
hem ook kennismaken met zangeres Patti 
Smith en we zijn getuige van zijn grote 
triomfen, de controverses en uiteindelijk zijn 
veel te vroege dood ten gevolge van aids. 
Mapplethorpe was geobsedeerd door het 
idee van het perfecte beeld, of dit nu tere 
bloesems of naakte lichamen waren. Maar 
ook zijn nietsontziende ambitie komt aan 
bod.
Matt Smith (ook gekend als de 11e Doctor 
in "Doctor Who") zet met dit portret van 
een hemelbestormer een indrukwekkende 
prestatie neer.

Regie 
Ondi Timoner

Cast 
Matt Smith, John 
Benjamin Hickey en 
Mark Moses 

Biografie 
VS - 2018 - 102'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

FILM

ZO 17 NOV, 17U 
ZO 24 NOV, 19U30 

LEUVEN
CINEMA ZED - 

VESALIUS
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Rocketman
"Rocketman" vertelt in felle kleuren het 
levensverhaal van Reginald Kenneth 
Dwight, beter bekend als Elton John. 
Reginald kiest als jonge kerel voor het 
beroemde conservatorium Royal Academy 
of Music, waarna hij Bernie Taupin (Jamie 
Bell) ontmoet, die de teksten zal schrijven 
voor vele van zijn latere wereldhits.
Deze flamboyante fantasiemusical gaat 
de excessen van het turbulente leven van 
Elton John niet uit de weg: seks, drugs en 
alcohol hebben zeker hun rol gespeeld. 
Ook de pruiken en buitenissige outfits zijn 
niet te tellen. Maar door alles heen klinkt 
vooral de fantastische muziek van Elton 
John. De titel van de film is een verwijzing 
naar zijn bekendste hit.

Regie 
Dexter Fletcher

Cast 
Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden

Romantisch drama 
VK, VS - 2019 - 121'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

DI 19 NOV, 20U30 
DILBEEK 

WESTRAND 

WO 27 NOV, 21U
ANTWERPEN 

FILMHUIS KLAPPEI

FILM
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Schotland, 1952. Na het overlijden van 
haar vader keert Dr. Jean Markham (Anna 
Paquin) terug naar haar geboortedorp om 
zijn dokterspraktijk over te nemen. Op een 
dag moet Jean de jonge Charlie verzorgen 
die gewond is geraakt na pesterijen op 
de speelplaats. Ze nodigt hem uit om de 
bijenkorven in haar tuin te bezoeken en 
raadt hem aan om zijn geheimen aan de 
bijen te vertellen. Zo ontmoet Jean ook 
Charlies moeder Lydia. In de veilige ruimte 
van de dokterspraktijk groeien er tussen 
de twee vrouwen emoties die vriendschap 
overstijgen. Maar in een klein dorp in de 
jaren vijftig blijft zo'n geheim niet lang 
verborgen.

Regie 
Annabel Jankel

Cast 
Billy Boyd, Gregor 
Selkirk en Anna Paquin 

Romantisch drama 
VK - 2018 - 106'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

MA 18 NOV, 19U45 
LEUVEN 

KINEPOLIS

FILM

Tell It to the Bees
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De 40-jarige Pablo woont samen met zijn 
vrouw en twee kinderen in Guatemala 
in een strenggelovige omgeving. Het 
gaat hem voor de wind. Dan wordt Pablo 
verliefd op Francisco. De twee gaan een 
geheime relatie aan. Wanneer hun relatie 
uiteindelijk aan het licht komt, raakt Pablo 
zijn werk kwijt. De toegang tot zijn eigen 
huis wordt hem ontzegd en zijn vrouw wil 
niet dat hij zijn kinderen nog ziet. Pablo's 
familie stelt hem voor de keuze: zijn 
kinderen of zijn geliefde. Ze hopen Pablo 
te kunnen genezen en te bekeren. Maar 
kun je iemand genezen die niet ziek is?

Regie 
Jayro Bustamante

Cast 
Juan Pablo Olyslager, 
Mauricio Armas 
Zebadúa en Diane 
Bathen 

Drama 
Guatemala, Frankrijk, 
Luxemburg - 2019 - 107'

Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

DEINZE, HASSELT, 
KOKSIJDE, LEUVEN EN 

SINT-TRUIDEN 
 

details : zie p. 54 - 57

FILM

Temblores
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The Favourite
Groot-Brittannië in de vroege 18e eeuw. 
Ondanks de oorlog met Frankrijk is er aan 
het hof vooral aandacht voor de dagelijkse 
eendenraces en dure ananas. Een broze 
Queen Anne (Olivia Colman) zit op de 
troon. Haar hofdame en vertrouwelinge, 
Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), 
zorgt voor haar en probeert haar grillen 
en wisselende gemoedstoestand binnen 
de perken te houden. Er lijkt zelfs liefde 
in het spel te zijn. Ondertussen regeert 
Sarah het land zowat in haar plaats. De 
komst van een nieuw dienstmeisje, Abigail 
(Emma Stone), zorgt al snel voor rivaliteit.
"The Favourite" werd overladen met 
prijzen. Hij won o.a. 7 BAFTA's, een 
Golden Globe en de Oscar voor beste 
actrice (Olivia Colman).

Regie 
Yorgos Lanthimos

Cast 
Olivia Colman, Emma 
Stone en Rachel Weisz 

Biografie 
Ierland, VK, VS - 2018 
119'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

DEINZE, DEURNE, 
HALLE, KORTENBERG 

EN LEUVEN 
 

details : zie p. 54 - 57

FILM
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The Garden Left Behind
Tina, een dertigjarige transvrouw, en haar 
grootmoeder Eliana overleven al meer 
dan 20 jaar als illegale Mexicanen in New 
York. Nu Eliana volwassen is, botsen de 
dromen van beide vrouwen steeds vaker. 
Eliana wil naar Mexico terugkeren; Tina 
wil als transvrouw door de Amerikaanse 
samenleving worden geaccepteerd. 
De onbreekbare band die hen alle 
moeilijkheden hielp overwinnen, dreigt nu 
een molensteen om de nek te worden.
"The Garden Left Behind" toont Tina's 
transitie, maar ook de moeilijkheden 
en discriminatie die transgenders nog 
altijd meemaken. Het is een mooie, 
pakkende film over strijd en teleurstelling, 
vriendschap en liefde. Opmerkelijk en 
hoopvol is dat alle transgenderrollen door 
transgenders worden vertolkt. Niet te 
missen!

Regie 
Flavio Alves

Cast 
Michael Madsen, 
Edward Asner en Carlie 
Guevara

Drama 
VS - 2019 - 88'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

WO 20 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS

FILM
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Unsettled: Seeking Refuge in America
"Unsettled: Seeking Refuge in America" 
vertelt het verhaal van LGBTQ+-
migranten en -asielzoekers uit Afrika en 
het Midden-Oosten, op de vlucht voor 
onderdrukking en vervolging in eigen 
land. In de VS aangekomen botsen ze 
op nieuwe muren: de administratieve 
rompslomp, discriminatie op allerlei 
vlakken enz. De mensen lopen al snel 
verloren in een voor hen compleet nieuwe 
omgeving met onbekende regels. Maar 
deze sterke documentaire toont ook 
de positieve facetten van dit complexe 
verhaal. Steeds meer mensen tonen 
interesse voor het lot van de LGBTQ+-
migranten en -asielzoekers: ze brengen 
de wantoestanden en problemen aan het 
licht en helpen de mensen op de weg naar 
een nieuw leven.

Regie 
Tom Shepard

Documentaire 
VS, Libanon, Canada 
2019 - 84'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

DOCU

ZA 9 NOV, 17U
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS
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* FILMKLASSIEKER
Victoria Grant, een arme sopraan, is op 
zoek naar werk in een nachtclub in het 
Parijs van rond 1900. In een poging om 
zich te laten opmerken besluit ze zich 
voor te doen als graaf Victor Grezhinski 
die optreedt als vrouw. Zo wordt Victoria 
een vrouw die een man nadoet die een 
vrouw nadoet. Door deze beslissing 
verandert haar leven drastisch en krijgt 
ze eindelijk het succes waar ze al zo lang 
van droomt. Maar alles wordt een stuk 
complexer wanneer er een nieuwe man in 
haar leven verschijnt.
"Victor Victoria" is een grappige, goed 
geacteerde filmklassieker uit 1982. Julie 
Andrews, vooral bekend van "The Sound 
of Music", speelt een glansrol. 
 
 
Zondagmatinee met gratis koffie en gebak

Regie 
Blake Edwards

Cast 
Julie Andrews, James 
Garner, Robert Preston

Musical 
VK, VS - 1982 - 134'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

ZO 17 NOV, 14U
ANTWERPEN

FILMHUIS KLAPPEI

FILM

Victor Victoria
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ONZE ESCAPE ROOM IN LEUVEN
BELOOFT JE EEN ONVERGETELIJKE ERVARING.

TICKETS: GREATESCAPE.BE

ONZE ESCAPE ROOM IN LEUVEN

Je wil er nog bijhoren ...
dan zijn de activiteiten van OHO iets

voor jou!
Wij verzorgen ook onthaal voor mannen

die zich op latere leeftijd van hun
seksuele geaardheid bewust worden

en/of andere holebi’s willen leren
kennen.

Telefoonnummer : +32 486 75 13 95
Iedereen is welkom !

Oud of jong, homo of niet !
Meer info kan je terug vinden op onze

Website
http://oho-leuven.be

OHO-Leuven
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Hernemingen

Disobedience
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Disobedience
Wanneer haar vader sterft, keert Ronit 
Khruska (Rachel Weisz) terug naar de 
joods-orthodoxe gemeenschap die ze 
vele jaren eerder de rug toekeerde. Maar 
haar vroegere gemeenschap reageert 
vijandig op haar komst, met uitzondering 
van haar jeugdvriend Dovid, die blij is haar 
terug te zien. Tot haar ontsteltenis is hij 
ondertussen gehuwd met Esti (Rachel 
McAdams), haar jeugdliefde. Tussen 
beide vrouwen laait de passie weer op…
Het scenario van de hand van Sebastián 
Lelio en Rebecca Lenkiewicz is 
gebaseerd op de gelijknamige roman 
van Naomi Alderman. Met deze film 
evenaart regisseur Lelio het niveau 
van "Una mujer fantástica" (Oscar voor 
Beste Niet-Engelstalige film in 2018), 
met een prachtprestatie van de drie 
hoofdrolspelers. Niet te missen!

Regie 
Sebastián Lelio

Cast 
Rachel Weisz, 
Rachel McAdams en 
Alessandro Nivola

Romantisch drama 
VK, Ierland, VS - 2017 
114'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

ANTWERPEN, BRUGGE 
EN TIENEN 

 
details: zie p. 54 - 57 

FILM
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Girl
Deze confronterende en ontroerende 
film laat ons binnenkijken in het leven 
van de 15-jarige Lara die het wil maken 
als ballerina. Daarvoor moet ze de strijd 
aangaan met een wereld vol vooroordelen, 
maar ook met haar eigen lichaam. Lara 
beleeft dagelijks de spagaat tussen haar 
mannelijke anatomie en haar vrouwelijke 
identiteit.
Regisseur en cast kregen op de 
wereldpremière van de film in Cannes 
een 25 minuten durende staande ovatie. 
Vooral het acteerwerk van de jonge Victor 
Polster maakte een grote indruk. De 
film werd bekroond met de debuutprijs 
'Caméra d'Or', de 'Queer Palm' en de prijs 
voor beste vertolking voor Victor Polster 
in de sectie 'Un certain regard'.
Uitreiking 'Prijs van sociale film’ 
aan de regisseur en hoofdacteur in 
auditorium Permeke. Indien er een 
grote belangstelling is plannen wij een 
simultaan vertoning in Filmhuis Klappei.

Regie 
Lukas Dhont

Cast 
Viktor Polster, Arieh 
Worthalter en Oliver 
Bodart

Drama 
België - 2017 - 109'

Taal 
Nederlands, Frans 
gesproken 
Nederlandse en Franse 
ondertitels

FILM

VR 22 NOV, 20U 
ANTWERPEN 
AUDITORIUM 

PERMEKE  
 

VR 22 NOV, 20U30 
ANTWERPEN 

FILMHUIS KLAPPEI 
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God's Own Country
De jonge Johnny Saxby runt de boerderij 
van zijn zieke vader in Yorkshire, 
Engeland. De gebrekkige communicatie 
tussen vader en zoon weerspiegelt hun 
miserabele leef- en werkomstandigheden. 
Om aan de harde dagelijkse sleur te 
ontsnappen, gaat Johnny naar de kroeg 
en heeft hij af en toe oppervlakkige 
seksuele contacten. In het voorjaar wordt 
een jonge Roemeense boerenknecht, 
Gheorghe, aangeworven voor het nieuwe 
seizoen. De initiële spanningen tussen 
Johnny en hem ebben snel weg en de 
twee krijgen een intense verhouding die 
een grote impact zal hebben op Johnny.
"God's Own Country" mocht in 2017 heel 
wat prijzen in de wacht slepen, waaronder 
de Harvey Award op het Internationaal 
Filmfestival in Berlijn.

Regie 
Francis Lee

Cast 
Josh O'Connor, Alec 
Secareanu en Ian Hart

Romantisch drama 
VK - 2017 - 104'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

DO 21 NOV, 20U 
BRUGGE 
LUMIERE

FILM
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Simon Spier (Nick Robinson) is een 
Amerikaanse tiener die nog met zijn 
geaardheid worstelt. Maar zijn geheim 
is niet veilig: zijn vrienden, zijn familie en 
zelfs een chanteur zijn de waarheid op 
het spoor. Angstvallig probeert hij zijn 
geaardheid op school geheim te houden. 
Daarnaast wordt hij online verliefd. Maar 
op wie? Is het misschien een klasgenoot?
"Love, Simon" is een Amerikaanse 
romantische komedie, geregisseerd door 
Greg Berlanti en geschreven door Isaac 
Aptaker en Elizabeth Berger. De film is 
gebaseerd op het boek "Simon vs. de 
verwachtingen van de rest van de wereld" 
("Simon vs. the Homo Sapiens Agenda") 
van Becky Albertalli.

Regie 
Greg Berlanti

Cast 
Nick Robinson, Jennifer 
Garner en Josh 
Duhamel

Romantisch drama 
VS - 2018 - 110'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

DI 12 NOV, 20U15 
TIENEN 

CC DE KRUISBOOG 
 

WO 13 NOV, 20U30 
HALLE 

STADHUIS 
(RAADZAAL)

FILM

Love, Simon
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McQueen
"McQueen" vertelt het leven van Alexander 
McQueen (1969-2010), een onopvallende 
arme jongeman die het schopte tot 
topmodeontwerper. Aan de hand van zijn 
ontwerpen krijgen we een intieme inkijk in 
zijn wereld. Ontwerpen was voor hem een 
kwestie van overleven, een poging om los 
te komen van armoede, zelfverminking en 
familiaal geweld. Hij evolueerde tot een 
wereldwijd eenmansmodemerk en werd 
een van de meest iconische kunstenaars 
van de eeuw.
Hoe heeft deze punker de dominantie van 
de Parijse haute couture omvergeworpen 
en het bedwelmende, revolutionaire 
tijdperk van 'Cool Britannia' ingeluid? En 
waarom heeft hij op het toppunt van zijn 
carrière plots een einde gemaakt aan 
dit alles? Deze documentaire zoekt naar 
antwoorden.

Regie 
Ian Bonhôte en Peter 
Ettedgui

Cast 
Bernard Arnault, Joseph 
Bennett en Detmar Blow

Biografie 
VK - 2018 - 111'

Taal 
Engels  gesproken 
Nederlandstalige 
ondertitels

DO 28 NOV, 20U15 
ANTWERPEN 

FILMHUIS KLAPPEI

DOCU
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Pride
Het is zomer 1984. Margaret 
Thatcher is aan de macht en de Britse 
mijnwerkersbond staakt. Tijdens 
de Gay Pride in Londen besluit een 
groep homoseksuele activisten geld 
op te halen om de families van de 
stakende mijnwerkers te ondersteunen. 
Maar ze stuiten op een probleem: de 
mijnwerkersbond zit niet te wachten 
op financiële steun van deze groep. 
De activisten laten zich echter niet uit 
het veld slaan en besluiten de bond te 
negeren en hun donatie persoonlijk af te 
leveren aan de mijnwerkers. Ze bezorgen 
de bewoners van een mijnwerkersstadje 
in het binnenland van Wales de verrassing 
van hun leven...
Deze onweerstaanbare film, gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal, won in 2014 de 
Queer Palm in Cannes.

Regie 
Matthew Warchus

Cast 
Bill Nighy, Imelda 
Staunton en Dominic 
West

Komedie 
VK - 2014 - 117'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

MA 18 NOV, 20U
SINT-TRUIDEN

CINEMA CAMEO

FILM

47
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Rafiki
 
Kena en Ziki, twee schoolmeisjes, leiden 
in Nairobi heel verschillende levens. 
Ze zijn allebei op zoek naar een manier 
om hun dromen te verwezenlijken. Hun 
paden kruisen elkaar wanneer hun vaders 
tegenover elkaar komen te staan in volle 
kiescampagne. Ze voelen zich tot elkaar 
aangetrokken, wat niet vanzelfsprekend 
is in de Keniaanse, conservatieve 
samenleving. De twee jonge vrouwen 
worden gedwongen te kiezen tussen 
liefde en veiligheid.
"Rafiki" ('vriend' in het Swahili) is 
gebaseerd op de bekroonde novelle 
"Jambula Tree" van de Ugandese auteur 
Monica Arac Nyeko. De film is de eerste 
Keniaanse prent ooit die het Festival van 
Cannes (2018) haalde, maar in eigen land 
werd hij verboden.

Regie 
Wanuri Kahiu

Cast 
Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva en 
Muthoni Gathecha

Drama 
Kenia - 2018 - 83'

Taal 
Engels, Swahili 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

DO 21 NOV, 15U
DO 21 NOV, 20U 

WEZEMBEEK-OPPEM 
GC DE KAM

FILM

48
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The Cakemaker
De jonge banketbakker Thomas treft 
in zijn Berlijnse patisserie geregeld 
dezelfde klant aan: Oren, een getrouwde 
Israëliër van in de veertig. Die springt 
altijd even bij hem binnen wanneer hij in 
Berlijn is voor zijn werk. Beide mannen 
worden al vlug een stel, maar even snel 
komt er een bruusk einde aan hun prille 
relatie. Oren komt namelijk om bij een 
verkeersongeval in Israël. Daarop vertrekt 
Thomas op zijn beurt naar Jeruzalem 
waar hij Orens weduwe Anat opzoekt. 
In deze ontroerende film rouwen twee 
erg verschillende mensen om dezelfde 
persoon. Ze zullen elkaar vinden in hun 
gedeelde liefde en verdriet.

Regie 
Ofir Raul Graizer

Cast 
Tim Kalkhof, Roy Miller 
en Sarah Adler

Drama 
Israël, Duitsland - 2017 
104'

Taal 
Engels, Duits, 
Hebreeuws  gesproken 
Nederlandse  ondertitels

DO 14 NOV, 20U30 
VILVOORDE 

CC HET BOLWERK

FILM
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The Happy Prince
"The Happy Prince" is een film over de 
laatste levensjaren van schrijver Oscar 
Wilde. De film is een ode aan het genie van 
Wilde nadat hij uit de gratie is gevallen 
en niet meer schrijft. De Oscar Wilde die 
we aan het begin van deze film zien loopt 
bedelend door de straten van Parijs om 
aan drank te komen. Toch komt hij nog 
over als een charmante, geestige, maar ook 
onuitstaanbare man.
Rupert Everett, een van de bekendste 
openlijk homoseksuele acteurs, regisseerde 
de film en nam ook de hoofdrol voor 
zijn rekening. De visuele stijl en knappe 
dialogen maken van deze boeiende en 
onderhoudende film een aanrader.

Regie 
Rupert Everett

Cast 
Rupert Everett, Colin 
Firth en Emily Watson

Drama 
VK - 2018 - 105'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

WO 27 NOV, 14U 
LANDEN

STADHUIS 
(RAADZAAL)
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Una mujer fantástica
Marina, een transvrouw, en de 20 jaar 
oudere Orlando zijn stapelverliefd op 
elkaar en maken mooie plannen voor de 
toekomst.
Het blijft helaas bij plannen. Orlando sterft 
onverwachts en zijn familie verzoekt 
Marina onvriendelijk om zo snel mogelijk 
op te krassen uit het liefdesnestje dat 
ze samen deelden. Ook op Orlando's 
begrafenis is ze niet welkom. Erger 
nog, er komt een onderzoek naar haar 
mogelijke betrokkenheid bij Orlando's 
dood. Marina zal moeten vechten tegen 
alle vooroordelen die er in Chili bestaan 
tegenover transgenders.
"Una mujer fantástica" is het portret van 
een transvrouw die gewoonweg om haar 
geliefde wil rouwen, maar daarin op alle 
mogelijke manieren wordt gehinderd door 
de maatschappij.

Regie 
Sebastián Lelio

Acteurs 
Daniela Vega en 
Francisco Reyes

Drama 
Chili - 2017 - 104'

Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse ondertitels

VR 29 NOV, 20U
LONDERZEEL
BIBLIOTHEEK

FILM
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Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Open van 19u tot 01u

www.caferocco.be

facebook.com/caferocco

Kom na de film nog even 
gezellig nakaarten. In 
ruil voor je filmticket 

bieden wij je een 
gratis drankje 

aan...

Het officiële festivalcafé
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Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Open van 19u tot 01u

www.caferocco.be

facebook.com/caferocco

Kom na de film nog even 
gezellig nakaarten. In 
ruil voor je filmticket 

bieden wij je een 
gratis drankje 

aan...

Het officiële festivalcafé
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Dag Uur Film Locatie
di 29 
okt

20u Portrait de la jeune fille 
en feu

Roeselare - De Spil  p. 16

vr 8 19u Booksmart Koersel-Beringen - 
TheRoxyTheatre

 p. 24 

19u30 Openingsavond Leuven - Wagehuys  p. 7 
za 9 17u Unsettled: Seeking 

Refuge in America
Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 38 

19u30 Portrait de la jeune fille 
en feu

Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 16 

20u15 Disobedience Antwerpen - Filmhuis Klappei  p. 42 
zo 10 16u15 Booksmart Koersel-Beringen - 

TheRoxyTheatre
 p. 24 

17u Tucked Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 17 
19u30 Erik & Erika Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 29 

ma 11 19u45 Kanarie Leuven - Kinepolis  p. 14 
20u30 Portrait de la jeune fille 

en feu
Koersel-Beringen - 
TheRoxyTheatre

 p. 16 

di 12 20u Boy Erased Leuven - Cinema ZED-STUK  p. 12 
20u The Favourite Deinze - CC Deinze  p. 36 
20u Portrait de la jeune fille 

en feu
Aalst - Netwerk Film  p. 16 

20u15 Love, Simon Tienen - CC De Kruisboog  p. 45 
20u40 Portrait de la jeune fille 

en feu
Mechelen - Filmhuis Mechelen  p. 16 

wo 13 19u45 And Then We Danced Leuven - Kinepolis  p. 11 
20u Temblores Koksijde - Theaterzaal 

CasinoKoksijde
 p. 35 

20u30 Love, Simon Halle - Stadhuis  p. 45 

do 14 17u Portrait de la jeune fille 
en feu

Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 16 

19u30 Tucked Leuven - Cinema ZED-Vesalius  p. 17 
20u15 Temblores Hasselt - De Nieuwe Zaal  p. 35 

Kalender
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Dag Uur Film Locatie
20u30 City Lights Leuven - Wagehuys   p. 21

do 14  20u30 The Cakemaker Vilvoorde - CC Het Bolwerk   p. 49
vr 15 19u45 Colette Leuven - Kinepolis   p. 13 

20u30 City Lights Leuven - Wagehuys   p. 21 
20u30 Portrait de la jeune fille 

en feu
Diest - CC Diest - Begijnhof   p. 16 

21u15 Portrait de la jeune fille 
en feu

Koersel-Beringen - 
TheRoxyTheatre

  p. 16 

za 16 19u45 Les Crevettes Pailletées Leuven - Kinepolis   p. 31 
20u15 Carmen y Lola Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 25 

zo 17 14u Cantarelli: The Silver 
Screen

Leuven - Oratoriënhof   p. 20 

14u Victor Victoria Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 39 
17u Mapplethorpe Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 32 
19u30 Portrait de la jeune fille 

en feu
Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 16 

ma 18 19u45 Tell It to the Bees Leuven - Kinepolis   p. 34 
20u Pride Sint-Truiden - Cinema Cameo   p. 47 
20u Disobedience Brugge - Lumière Brugge   p. 42 
20u15 Disobedience Tienen - CC De Kruisboog   p. 42 

di 19 17u30 Boy Erased Leuven - Cinema ZED-STUK   p. 12 
18u30 Portrait de la jeune fille 

en feu
Mechelen - Filmhuis Mechelen   p. 16

20u China LGBT+ Shorts Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 26 
20u Temblores Sint-Truiden - Cinema Cameo   p. 35 
20u Temblores Deinze - CC Deinze   p. 35 
20u And Then We Danced Bornem - Ter Dilft - Bornem   p. 11 
20u30 Rocketman Dilbeek - Westrand   p. 33

wo 20 19u45 The Garden Left Behind Leuven - Kinepolis   p. 37
20u15 The Favourite Deurne - Cinema Rix   p. 36

do 21 15u Rafiki Wezembeek-Oppem - GC de 
Kam

  p. 48

8 nov - 29 nov 2019
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Dag Uur Film Locatie
do 21 17u Erik & Erika Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 29

20u Matthias & Maxime Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 15 
20u Rafiki Wezembeek-Oppem - GC de 

Kam
  p. 48

20u God's Own Country Brugge - Lumière Brugge   p. 44
22u The Favourite Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 36

vr 22 19u45 Temblores Leuven - Kinepolis   p. 35 
20u30 Girl Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 43 

za 23 19u45 And Breathe Normally Leuven - Kinepolis   p. 10
zo 24 17u30 Carmen y Lola Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 25

19u30 Mapplethorpe Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 32
21u45 Dolor y gloria Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 28

ma 25 17u Hard Paint Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 30
18u30 Carmen y Lola Mechelen - Filmhuis Mechelen   p. 25
19u30 Holebikort Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 59

di 26 20u Carmen y Lola Leuven - Cinema ZED-Vesalius   p. 25

20u Dolor y gloria Deinze - CC Deinze   p. 28

20u And Then We Danced Aalst - Netwerk Film   p. 11 

20u30 Portrait de la jeune fille 
en feu

Dilbeek - Westrand   p. 16

20u30 Carmen y Lola Mechelen - Filmhuis Mechelen   p. 25

wo 27 14u The Happy Prince Landen - Stadhuis   p. 50

17u Portrait de la jeune fille 
en feu

Heist-op-den-Berg - CC 
Zwaneberg

  p. 16

19u Cruising Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 27

20u Vaar wel, bomma! Leuven - Wagehuys   p. 22

20u Portrait de la jeune fille 
en feu

Heist-op-den-Berg - CC 
Zwaneberg

  p. 16

Kalender
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Dag Uur Film Locatie
wo 27 20u30 The Favourite Halle - Stadhuis   p. 36

21u Rocketman Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 33 
do 28 20u Vaar wel, bomma! Leuven - Wagehuys   p. 22 

20u Boy Erased Kortenberg - Bibliotheek   p. 12 

20u15 McQueen Antwerpen - Filmhuis Klappei   p. 46 

vr 29 20u Vaar wel, bomma! Leuven - Wagehuys   p. 22 
20u Una mujer fantástica Londerzeel - Bibliotheek   p. 50 
20u The Favourite Kortenberg - Bibliotheek   p. 36 

ma 2 
dec

20u30 And Then We Danced Mechelen - Filmhuis Mechelen   p. 11

za 7 
dec

20u Vaar wel, bomma! Lier - CC Vredeberg   p. 22 

8 nov - 29 nov 2019
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stelt voor

DOCAFRIKA
Sterke documentaires van/over Afrika en zijn diaspora.

in samenwerking met

MEER INFO: WWW.AFRIKAFILMFESTIVAL.BE

 10 SEPT BUDDHA IN AFRICA
 8 OKT CHAMBRE N°1 + AWANI
 12 NOV MY FRIEND FELA
 10 DEC NO GOLD FOR KALSAKA
 14 JAN SISTERS OF THE WILDERNESS
 11 FEB TOTEMS ET TABOUS
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stelt voor

DOCAFRIKA
Sterke documentaires van/over Afrika en zijn diaspora.

in samenwerking met

MEER INFO: WWW.AFRIKAFILMFESTIVAL.BE

 10 SEPT BUDDHA IN AFRICA
 8 OKT CHAMBRE N°1 + AWANI
 12 NOV MY FRIEND FELA
 10 DEC NO GOLD FOR KALSAKA
 14 JAN SISTERS OF THE WILDERNESS
 11 FEB TOTEMS ET TABOUS

De kortfilmwedstrijd 'Holebikort' haalt al tien jaar de mooiste 
queerkortfilms uit de hele wereld naar België. Dit jaar bereikten ons 
190 inzendingen uit 39 landen, hoofdzakelijk uit Europa en uit Noord- 
en Zuid-Amerika. Een nieuw record! Hieruit werden de 
allerbeste geselecteerd door onze vakjury. Die stond 
dit jaar onder het voorzitterschap van Wim De Vilder, 
journaalanker bij de VRT en bekend schermgezicht. 
Verder zaten in de jury vertrouwde gezichten als 
regisseur Lieven Debrauwer, filmdocenten Judith 
Franco, Kris Mergan en Alexander Dhoest en ten slotte Pink Screens-
medewerkster Ombeline Oversacq.

Holebikort-avond
Tijdens de Holebikort-avond wordt de juryselectie vertoond. 
Hierin zitten niet alleen de genomineerde kortfilms die tijdens de 
openingsavond meedingen naar de hoofdprijs Holebikort 2019, maar 
ook andere kortfilms die een speciale vermelding kregen.
• Bilder av Leo  van Eric Rusch uit Zweden
• Le graffiti van Aurélien Laplace uit Frankrijk
• Hands & Wings van Sungbin Byun uit Zuid-

Korea
• Marguerite van Marianne Farley uit Canada
• Zapatos de tacón cubano van Julio Mas Alcaraz uit Spanje
• Ayaneh van Nicolas Greinacher uit Zwitserland
• Cocodrilo van Jorge Yudice uit Spanje 

Meer informatie over onze wedstrijd vind je op www.holebikort.be.

Holebikort

KORT
ONTEST

C

MA 25 NOV, 19U30
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS

59
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Holebikort tijdens het festival
In binnen- en buitenland groeit de naamsbekendheid van Holebikort. 
We kregen dan ook heel wat pareltjes binnen, méér dan we tijdens de 
openingsavond kunnen vertonen. En dus krijgen in de loop van het 
festival heel wat langspeelfilms ook een kortfilm vooraf, zorgvuldig 
gekozen uit het uitzonderlijk rijke aanbod: 

A Double Life van Job Roggeveen, 
Joris Oprins en Marieke Blaauw
Nederland - 2018 - 2'
Deze Nederlandse animatiefilm vertelt op 
een komische manier hoe een getrouwd 
koppel een totaal andere visie kan hebben op 
genderconformiteit. Winnaar van een Dutch 
Directors Guild Award voor Beste Animatie! 
 
 ma 25 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius

Angst van Raissa Sokurowa 
Ditsland - 2017 - 13'
Mikail vluchtte van Tsjetsjenië naar Duitsland 
wegens zijn homoseksualiteit. Onverwacht 
ontmoet hij zijn Tsjetsjeense vriend Daud. 
Ondanks de hernieuwde vriendschap sluimert 
er ook een constante angst voor vervolging. 
Een donkere, maar actuele film.
 di 12 nov, 20u   Leuven - ZED-STUK 
 di 19 nov, 17u30   Leuven - ZED-STUK

Anita van Laurent Maria
Frankrijk - 2018 - 4'
Anita, een wanhopige moeder, probeert 
tevergeefs contact te zoeken met haar zoon. 
Die laatste wil zijn moeder niet meer zien sinds 
deze een vriendin heeft en zich als lesbienne 
heeft geout.
 
 
 do 21 nov, 22u   Leuven - ZED-Vesalius
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Ayaneh van Nicolas Greinacher
Zwitserland - 2019 - 14'
Een Afghaanse vluchtelinge in Zwitserland ligt 
onder de knoet van haar moeder en haar broer. 
Ze mag enkel gaan zwemmen in boerkini. Toch 
sluit ze vriendschap met een lokaal meisje. 
Wanneer ze de boerkini inruilt voor een westers 
badpak, gaan de poppen aan het dansen. 
 
. ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Bilder av Leo van Eric Rusch
Zweden - 20179- 14' 
Nico's jeugdvriend Leo is stervende. Leo's vrouw 
nodigt Nico uit voor een laatste bezoek. Zal 
Nico op de uitnodiging ingaan? Of bewaart hij 
liever het beeld dat hij van de jonge Leo heeft? 
De weemoedige sfeer wordt nog versterkt door 
de prachtige muziek van Purcells opera "Dido en 
Aeneas".
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Carlito se va para siempre van Quentin 
Lazzarotto  
Frankrijk - 2018 - 7' 
In deze Spaanse kortfilm wordt het 
homozoontje-in-wording zo erg door zijn eigen 
vader gepest dat hij ernaar verlangt weg te 
vliegen. Zal hem dat lukken? Of komt er toch 
nog een andere oplossing? 

 vr 22 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Cocodrilo van Jorge Yúdice
Spanje - 2018 - 4'
Een jongeman heeft gebroken met zijn ouders 
en runt nu een drukbezochte videogamesite. De 
moeder tracht haar verloren zoon terug te winnen 
door zijn site te bezoeken. Ze heeft daarbij één 
toverwoord: Cocodrilo! 
 
 
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius
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Control van Tom Tennant
VK - 2019 - 14'
Olivia en Mike zijn een gelukkig getrouwd 
koppel met 2 kinderen. Al enkele jaren hebben 
ze een au pair, Sofia. Nu de kinderen stilaan 
groot worden, vindt Mike het tijd om de au pair 
te ontslaan. Maar daar is Olivia het niet mee 
eens.
 
 ma 18 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Después de verte van Jesús Zambrana
Spanje - 2018 - 13' 
Tim ziet na een jaar zijn broer Julio terug die 
in het leger zit. Zomer en zon zorgen voor een 
heerlijke vakantie. Hun relatie verandert echter 
wanneer Tim een nachtelijke ontdekking doet… 
 
 
 zo 17 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius 
 zo 24 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius 

El destello van Xavier Miralles
Spanje - 2019 - 12'
Cristian en Oscar vormen al 10 jaar een 
koppel. Op een nacht wisselen ze hun T-shirts 
uit. Dit ogenschijnlijk onbelangrijke feit leidt 
uiteindelijk tot een gesprek waarin ze beseffen 
dat hun levensvisie veranderd is sinds hun 
eerste ontmoeting.…
 do 21 nov, 20u   Leuven - ZED-Vesalius

First Day van Julie Kalceff  
Australië - 2017 - 17'
De eerste dag van het nieuwe schooljaar breekt 
aan. Voor alle kinderen is dit een spannende dag, 
maar zeker voor Hannah. Zij gaat niet alleen naar 
een nieuwe school, maar ze zal ook voor het eerst 
als meisje naar school gaan. 
 
 zo 10 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius 
 do 21 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius
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Fuck You van Anette Sidor 
Zweden - 2018 - 14'
Enkele jongeren hangen rond op straat. Bij een 
bezoek aan een seksshop ontdekt een van de 
meisjes een leuk speeltje. Hiermee wil ze de 
jongens uitdagen en tonen dat meisjes ook het 
initiatief durven nemen. Haar vriendje gaat hier 
na enige aarzeling in mee.
 zo 10 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius 
 do 14 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Hands and Wings van Sungbin Byun
Zuid-Korea - 2018 - 17'
Een spastische jongen heeft moeite met 
masturberen. Wanneer zijn moeder hem een 
handje helpt, ontdekt ze zijn homoseksuele 
fantasieën. "Hands and Wings" is een 
confronterende kortfilm over een moeilijk 
onderwerp, maar het verhaal is erg mooi en 
sereen in beeld gebracht.
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius 

Hey You van Jared Watmuff
VK - 2019 - 4'
In het midden van de nacht zenden twee 
mannen elkaar berichten via een dating-app. 
Deze film toont hoe technologie en sociale 
media de datingscene voorgoed hebben 
veranderd, zowel in goede als slechte zin. Een 
rauwe film die blijft hangen!
 
 ma 11 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

La bague au doigt van Gerlando Infuso
België - 2018 - 14'
Een knappe vagebond heeft een afspraak met een 
flamboyante pin-up in een Brussels restaurant. 
Hij wil haar overtuigen om met hem in het 
huwelijksbootje te stappen. Maar dat is buiten 
de waard, een oude bekende, gerekend! Een 
wervelende, professioneel gemaakte tekenfilm in 
slapstickstijl van Belgische makelij. 
 
 wo 13 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis
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Le graffiti van Aurélien Laplace
Frankrijk - 2019 - 9'
Een rustig Frans dorpje wordt opgeschrikt 
door vandalisme. Een graffititekst op de muur 
beschuldigt de burgemeester ervan dat hij 
homoseksuele diensten zou aanbieden aan de 
plaatselijke arts. Een originele kortfilm met een 
komische noot!
 
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Marguerite van Marianne Farley
Canada - 2017 - 19'
Marguerite is een oude, doodzieke vrouw. Ze krijgt 
dagelijks hulp van Rachel. Een telefoontje van 
Rachels vriendin maakt herinneringen in haar 
los. Snel haalt ze een oud fotoboek van onder 
het stof. Een subtiele intimistische prent met een 
meesterlijke vertolking van beide vrouwen. 
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Miller & Son van Asher Jelinsky 
VS - 2018 - 21'
Nichten die in een garage werken, daar komen 
vast vodden van! Zo toch in deze prent waarin 
vader en zoon een florerende autogarage uitbaten. 
Wanneer het personeel toevallig de nachtelijke 
uitstappen van zoonlief ontdekt, komt het tot een 
confrontatie. Een ingetogen Amerikaanse kortfilm 
met een iconisch beeld. 
 wo 20 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Sentiments distingués van Koeren 
Marciano
Frankrijk - 2019 - 12'
Het recept: neem een stukje stomme film, een 
beetje Hollywood jaren '30, meng dit met een 
stevige portie camp en musicalkitsch, kruid af met 
een vleugje Gilbert & George en je hebt de perfecte 
pastichefilm. You hate it or you love it!

 zo 24 nov, 21u45   Leuven - ZED-Vesalius
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Stille dorst van Claire Zhou
Nederland - 2018 - 22'
Tarik, een getormenteerde ziel met een 
verleden, zoekt rust en huurt een huis op de 
heide. Als Jonas, een knappe jongeman, een 
reparatie komt uitvoeren, is de spanning te 
snijden. Vindt Tarik uiteindelijk de rust die hij 
zoekt in dit huis? Of bij Jonas?
 
 za 9 nov, 17u  Leuven - ZED-Vesalius

Tant que nos cœurs battent van Jason 
Mégrelis 
Frankrijk- 2019 - 5'
De animatiefilm "Tant que nos cœurs battent" 
vertelt op een originele manier het verhaal 
van 2 vrouwen op zoek naar avontuur. Plots 
worden ze met de dood geconfronteerd. Maar 
zolang hun liefde overleeft, kan zelfs een 
sprankje hen weer tot leven wekken.
 details zie www.holebifilmfestival.be

Thrive van Jamie Di Spirito  
VK - 2019 - 16'
Ondanks het ernstige onderwerp van deze 
kortfilm (Hoe ga je om met seropositiviteit?), 
stelen de twee knappe protagonisten zonder 
enige moeite de show met hun sexy lijf en dito 
vrijscène.

 za 16 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

Tomorrow Island van Gwenn Joyaux
Estland - 2018 - 16'
Een zwaarbewaakte Russische grenspost aan 
de Beringstraat, jaren '50, de enige grens met de 
VS. Een Amerikaanse vrouwelijke gevangene is 
ondergedoken bij haar Russische minnares. Zal 
ze naar haar thuisland vluchten en haar geliefde 
achterlaten? Een ijzige thriller in een schitterend 
sneeuwlandschap. Let ook op de mooie muziek.
 za 23 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis
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Una receta familiar van Lucía Paz
Argentinië - 2018 - 11'
3 generaties vrouwen zijn in de keuken het 
diner aan het voorbereiden. Wat volgt is 
een open, ernstige maar soms ook grappige 
conversatie over vrouwelijke seksuele 
verlangens op elke leeftijd. 

 
 vr 15 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

Yulia & Juliet van Zara Dwinger
Nederland - 2018 - 11'
In de troosteloze omgeving van een 
jeugdinstelling vinden twee meisjes rust en 
liefde bij elkaar. Wanneer een van de twee 
vrijkomt, weten ze niet hoe ze hiermee om 
moeten gaan. Zal hun liefde deze scheiding 
overleven? 
 zo 24 nov, 17u30   Leuven - ZED-Vesalius 
 di 26 nov, 20u   Leuven - ZED-Vesalius

Zapatos de tacón cubano van Julio 
Mas Alcaraz 
Spanje - 2019 - 17'
Twee jongens klussen bij in het macho 
drugsmilieu. Ze hebben een stiekeme passie 
voor flamenco en voor elkaar. Wanneer 
de ene de andere een paar schoenen met 
Cubaanse hakken geeft, het summum voor een 
flamencodanser, pakt de bendeleider die af 
wegens 'te gay'. Wat nu?
 ma 25 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius
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Leuven

 
 
 
 

➊ Kinepolis - Zaal 5
 Bondgenotenlaan 145-149    016-319 600
Tickets: 9 € / 8 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact). 
Kinepolis pre-paid tickets en kortingsbons zijn niet geldig. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen met hun 
UiTPAS een ticket kopen aan goedkoper tarief.

holebifilmfestival_programmaboekje_2019_Gerry.indd   68 2019-10-08   17:14:25



69

❷ Cinema ZED - Vesalius
 A. Vesaliusstraat 9C    016-67 92 35
Tickets: 8,5 € / 7 € (korting op vertoon van je eigen geldige 
Çavariapas, ZED-Lerarenkaart, STUKkaart, ZED-studentenkaart 
(zowel voor middelbare scholieren als studenten) en ZES X ZED-
Kaart) 
6 € (Cultuurkaarthouders van de KU Leuven)
Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen met hun 
UiTPAS een ticket kopen aan goedkoper tarief.

➌ Cinema ZED - STUK
 Naamsestraat 96    016-67 92 35
Tickets: 8,5 € / 7 € (korting op vertoon van je eigen geldige 
Çavariapas, ZED-Lerarenkaart, STUKkaart, ZED-studentenkaart 
(zowel voor middelbare scholieren als studenten) en ZES X ZED-
Kaart) 
6 € (Cultuurkaarthouders van de KU Leuven)
Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen met hun 
UiTPAS een ticket kopen aan goedkoper tarief.

➍ Wagehuys
 Brusselsestraat 63   
Tickets: 10 € / 9 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact).

➎ Festivalcafé Rocco 
Holebihuis Vlaams-Brabant
 Diestsesteenweg 24    016-60 12 63
Elke dag open vanaf 19u. Dinsdag gesloten. Tijdens het festival is 
het café ook op dinsdag open vanaf 19u.

➏ Oratoriënhof
 Mechelsestraat 111    016-22 81 07 
Tickets : 10 € / 9 € (Çavariapas)
Open op werkdagen tussen 8u30 en 12u en van 13u30 tot 16u45. 
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Kalender Leuven

vr 8 19u30 Openingsavond Wagehuys  p. 7

za 9 17u Unsettled: Seeking 
Refuge in America

Cinema ZED-Vesalius  p. 38 

19u30 Portrait de la jeune 
fille en feu

Cinema ZED-Vesalius  p. 16 

zo 10 17u Tucked Cinema ZED-Vesalius  p. 17 

19u30 Erik & Erika Cinema ZED-Vesalius  p. 29 

ma 11 19u45 Kanarie Kinepolis  p. 14 

di 12 20u Boy Erased Cinema ZED-STUK  p. 12 

wo 13 19u45 And Then We Danced Kinepolis  p. 11 

do 14 17u Portrait de la jeune 
fille en feu

Cinema ZED-Vesalius  p. 16 

19u30 Tucked Cinema ZED-Vesalius  p. 17 

20u30 City Lights Wagehuys  p. 21 

vr 15 19u45 Colette Kinepolis  p. 13 

20u30 City Lights Wagehuys  p. 21 

za 16 19u45 Les Crevettes 
Pailletées

Kinepolis  p. 31 

zo 17 14u Cantarelli: The Silver 
Screen

Oratoriënhof  p. 20 

17u Mapplethorpe Cinema ZED-Vesalius  p. 32 

19u30 Portrait de la jeune 
fille en feu

Cinema ZED-Vesalius  p. 16 

ma 18 19u45 Tell It to the Bees Kinepolis  p. 34 

di 19 17u30 Boy Erased Cinema ZED-STUK  p. 12 
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di 19 20u China LGBT+ Shorts Cinema ZED-Vesalius  p. 26 

wo 20 19u45 The Garden Left 
Behind

Kinepolis  p. 37 

do 21 17u Erik & Erika Cinema ZED-Vesalius  p. 29 

20u Matthias & Maxime Cinema ZED-Vesalius  p. 15 

22u The Favourite Cinema ZED-Vesalius  p. 36 

vr 22 19u45 Temblores Kinepolis  p. 35 

za 23 19u45 And Breathe 
Normally

Kinepolis  p. 10 

zo 24 17u30 Carmen y Lola Cinema ZED-Vesalius  p. 25 

19u30 Mapplethorpe Cinema ZED-Vesalius  p. 32 

21u45 Dolor y gloria Cinema ZED-Vesalius  p. 28 

ma 25 17u Hard Paint Cinema ZED-Vesalius  p. 30 

19u30 Holebikort Cinema ZED-Vesalius  p. 59

di 26 20u Carmen y Lola Cinema ZED-Vesalius  p. 25 

wo 27 20u Vaar wel, bomma! Wagehuys  p. 22 

do 28 20u Vaar wel, bomma! Wagehuys  p. 22 

vr 29 20u Vaar wel, bomma! Wagehuys  p. 22 
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Ook dit jaar is er een festivalcafé: café Rocco, Diestsesteenweg 
24 te Kessel-Lo (achter het station). Elke dag krijg je na de 
voorstelling de kans om kennis te maken met een van onze 
Vlaams-Brabantse holebi- en transgenderverenigingen. Zij 
luisteren het café speciaal voor jou op en maken van ons 
filmfestival een extra feestelijk gebeuren. Met je ticket van 
de voorstelling van die avond te Leuven kan je er een gratis 
drankje* krijgen (één ticket per persoon, per avond). Een lijst van 
de deelnemende verenigingen per dag is te zien op onze website 
www.holebifilmfestival.be

In Leuven is je ticket voor een gratis drankje* eveneens geldig in 
2 andere cafés:

• De Blauwe Schuit: Vismarkt 16 (alle dagen open)
• Savoye: Wijn- en Koffiebar, Savoyestraat 11 (gesloten op 

maandag)
 
* Vraag naar de voorwaarden in het café.

Leuven - Festivalcafé

 
Reserveren
Voor de openingsavond is reserveren verplicht. Voor de 
toneelvoorstellingen wordt reserveren aangeraden. Je kunt ook 
gewoon de avond zelf je ticket kopen, maar bij reservatie ben je 
zeker van een plaats. 

Reserveren kan via www.holebifilmfestival.be/reserveren. 
Opgelet: na je reservatie online ontvang je een mailtje dat je 
moet bevestigen.

Op de website kun je nagaan hoeveel vrije plaatsen er nog 
zijn. Zelfs als de voorstelling online volgeboekt staat, loont 
het de moeite om langs te komen: de gereserveerde plaatsen 
die onbezet blijven worden 10 minuten voor de voorstelling 
vrijgegeven.

Voor de filmvoorstellingen in Kinepolis kun je niet reserveren. 
Voor de filmvoorstellingen in Cinema ZED (Stuk en Vesalius) kun 
je tickets kopen via www.cinemazed.be. 
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Aalst
Kalender

di 12 20u Portrait de la jeune 
fille en feu Netwerk Film  p. 16

di 26 20u And Then We Danced Netwerk Film  p. 11

Netwerk Film
 Houtkaai 15   053-70 97 73 
www.netwerkfilm.be 
 
Tickets: 6 €/ 5 €  

Netwerk Film
Netwerk Film is een onafhankelijk filmhuis dat een kwalitatieve 
cinema-ervaring aanbiedt aan een breed publiek. Het is dé plek voor de 
bijzondere en arthousefilm in de Denderregio. We selecteren de beste 
arthousefilms, maar ook de klassiekers, kortfilms, docu’s en parels uit 
de wereldcinema die je absoluut gezien moet hebben. Netwerk Film wil 
een open plek zijn waar iedereen welkom is en waar elke screening een 
evenement op zich is. Straffe LGBTQ-films vind je zowel in het reguliere 
programma als tijdens het jaarlijkse Pridefestival in mei. Dit jaar nemen 
we voor het eerst deel aan het Holebifilmfestival. 

Netwerk Film opereert onder de koepel van Netwerk Aalst, centrum voor 
hedendaagse kunst. 
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wo 27 19u Cruising Filmhuis Klappei  p. 27

21u Rocketman Filmhuis Klappei  p. 33

do 28 20u15 McQueen Filmhuis Klappei p. 46

Filmhuis Klappei
 Klappeistraat 2  03-272 51 10
Tickets:  5 € / 4 € (studenten, 65+  en matinee )

Filmhuis klappei is een gezellige filmzaal in hartje Antwerpen Noord. 
Wij brengen de betere film naar de kijker toe met een eigenzinnige 
programmatie verdeeld in verschillende items zoals filmfans, hotdoc, 
zondagmatinees, cultacolor, e.a. zodat iedere filmliefhebber gemakkelijk 
zijn keuze kan maken. 
Dit is onze eerste samenwerking met het Holebifilmfestival en we hopen 
hiermee ook een ruim publiek te kunnen aanspreken. Filmgenot aan 
democratische prijzen in de gezelligste cinema van ’t stad en waar men 
achteraf in de gezellige bar nog kan napraten. Iedereen van harte welkom.
Graag reserveren op filmhuis@proximus.be of via de site www.klappei.be, 
want onze ‘pluchezetelzaal’ telt maar 50 plaatsen.

Antwerpen
Kalender

za 9 20u15 Disobedience Filmhuis Klappei  p. 42

za 16 20u15 Carmen y Lola Filmhuis Klappei  p. 25

zo 17 14u Victor Victoria Filmhuis Klappei  p. 39

vr 22 20u30 Girl Filmhuis Klappei  p. 43
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Bornem
Kalender

di 19 20u And Then We 
Danced Ter Dilft - Bornem  p. 11

Ter Dilft - Bornem
 St-Amandsesteenweg 40  03-890 69 30
     info@terdilft.be 
     www.terdilft.be
 
Tickets: 6 € / 5 € / 3 € 

Jeugd- en cultuurdienst
Al sinds 1976 kan je elke dinsdagavond in Ter Dilft terecht voor een 
gevarieerd aanbod aan films. Zowel grootse Oscarwinnaars, werk 
van eigen bodem, kinderfilms als kleinere arthousefilms krijgen bij 
ons met veel liefde een plaats in onze filmzaal. We trachten steeds 
oog te hebben voor experiment en bijzondere projecten. We zetten 
dan ook graag voor de 2e  keer mee onze schouders onder het 
Holebifilmfestival. De holebithemathiek is er nog steeds een die de 
nodige aandacht verdient. Wij programmeren dan ook met veel plezier 
een parel van een queerfilm die ons publiek, LGBTQ of niet, sowieso zal 
raken.
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Brugge
Kalender

ma 18 20u Disobedience Lumière Brugge  p. 42

do 21 20u God's Own Country Lumière Brugge  p. 44

Lumière Brugge
 Sint-Jakobsstraat 36   050-34 34 65 
     info@lumierecinema.be 
     http://lumierecinema.be/ 
 
Tickets: 9 € / 8 € (kinderen, studenten en 65+)

Stad Brugge en cinema Lumière
Stad Brugge en cinema Lumière slaan de handen in elkaar en 
verwelkomen dit jaar met groot plezier het Holebifilmfestival in 
Brugge.  Met deze primeur vieren we (gender)diversiteit en brengen 
we de kleurrijke, diverse realiteit in Brugge onder de aandacht. 
Lumière cinema staat garant voor kwaliteitsvolle film en werkt 
steeds rond actuele maatschappelijke thema’s. Meewerken aan het 
Holebifilmfestival past dan ook volledig binnen dit kader. We hopen 
met deze 2 voorstellingen een bont publiek in onze zalen te krijgen en 
nodigen iedereen uit om te komen genieten van het festival. We hopen 
je te informeren en beroeren! Wie graag meer weet over de thema’s 
seksuele oriëntatie en genderdiversiteit kan steeds contact opnemen 
met Rebus, het West-Vlaamse regenbooghuis (info@rebuswvl.be) of 
de diversiteitsdienst van de stad Brugge  
(diversiteitsdienst@brugge.be).
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Deinze
Kalender

di 12 20u The Favourite CC Deinze   p. 36

di 19 20u Temblores CC Deinze   p. 35

di 26 20u Dolor y gloria CC Deinze   p. 28

Cultuurcentrum Deinze
 Brielstraat 8   09-381 07 40
     leietheater@deinze.be
     www.leietheater.be

Tickets: 9 € / 7 € ( -26 )

Cultuurcentrum Deinze
De terugkeer van een cinemazaal in Deinze! Het nieuwe 
Leietheater vertoont fi lm op dinsdag- en woensdagavond om 
20u. Op dinsdagavond trekt de fi jnzinnige cinema de kaart van 
de onafhankelijke fi lm, en op woensdag kiezen we voor een brede 
waaier aan klassefi lms voor alle leeftijden. Iedere week passen 
we ons programma aan op basis van het nieuwe fi lmaanbod. We 
streven hierbij steeds naar een kwalitatief aanbod, zodat je in jouw 
comfortabele zetel kan glijden en je kan laten verrassen door onze 
fi lmselectie. 
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Cinema Rix
 De Gryspeerstraat 86      03-360 85 50 
     ccdeurne@antwerpen.be 
     www.ccdeurne.be
Tickets: 5 € \ 2 € (kansentarief op A-kaart)

Cinema Rix
In Cinema Rix, de parel van Deurne-Noord, valt veel te ontdekken! 
Ontmoeting en verbinding staan centraal. We zijn een open huis! 
Kom je gewoon voor een gezellige babbel, of om de krant te lezen? 
Je lacht je een breuk tijdens de Jeroen Leenders Experience of de 
show van Don Vitalski. Zing mee met Barbara Dex of kom af tijdens 
een cultuurcafé.  Het kan allemaal. Maar uiteraard geen Cinema Rix 
zonder film… Elke woensdagnamiddag zijn kinderen baas en 's avonds 
vertonen we de ‘betere film’ in onze gezellige retro filmzaal. In november 
verwelkomen we de filmfans dus ook voor de eerste keer tijdens het 
Holebifilmfestival! Sowieso tot snel.

Deurne
Kalender

wo 20 20u15 The Favourite Cinema Rix  p. 36
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Diest
Kalender

vr 15 20u30 Portrait de la jeune 
fille en feu CC Diest - Begijnhof  p. 16

CC Diest - Begijnhof 
Aula Geertrui Cordeys
 Infirmeriestraat z/n  013-460 640    
 
Tickets: 6 € / 3 € (jongerentarief -26 jaar en 
personen met verhoogde tegemoetkoming) 

CC Diest - Begijnhof
Ook dit jaar neemt CC Diest (i.s.m. Zebracinema en D'Oranje Giraffen) 
het filmfestival mee in de wekelijkse filmprogrammatie op vrijdagavond. 
LGBTQ zou al lang geen issue meer mogen zijn in onze samenleving, 
daarom vertonen we gedurende het jaar ook nog films rond dit thema.

Gratis parking aan de Omer Vanaudenhovelaan.
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Dilbeek
Kalender

di 19 20u30 Rocketman Westrand p. 33

di 26 20u30 Portrait de la jeune 
fi lle en feu Westrand p. 16 

Westrand
 Kamerijklaan 46  02-466 20 30
     info@westrand
     www.westrand.be

Tickets: 7 € / 6.5 € (-21/dagstudenten en 65+)
verkrijgbaar via www.westrand.be

Westrand
Elke dinsdagavond kan je in de knusse rode zetels van 
Westrand terecht voor een fi lmavond. Het hele jaar door 
bieden we een gevarieerd aanbod aan: van Oscarwinnaars 
en -genomineerden tot Vlaamse fi lms, documentaires en 
arthouseparels. Om de meest recente en actuele fi lms 
te kunnen tonen, kondigen we het programma twee- of 
driemaandelijks aan. 

Het Holebifi lmfestival wordt stilaan traditie in Westrand. We 
vinden het noodzakelijk om fi lms met een holebithematiek 
te laten zien en reserveren er eind november graag een 
vaste plaats voor. Ook bij die selectie kiezen we voor recent 
uitgekomen en actuele fi lms.
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Halle
Kalender

wo 13 20u30 Love, Simon Stadhuis   p. 45

wo 27 20u30 The Favourite Stadhuis   p. 36

Raadzaal Stadhuis
 Oudstrijdersplein 9  02-365 99 00
Tickets: 5 € ( via tickets: www.vondel.be)

Oude Post – Wereldcafé 
 Kardinaal Cardijnstraat z/n 
13 november: gratis meegenieten van de 
animatie die wij voorzien. 
27 november: met optreden van onze 
djembégroep HalleNguma. Gratis drankje met 
filmticket.

Heb je zin om op een leuke manier lesbiennes te leren kennen? 
Kom dan met ons wandelen, babbelen, genieten, eten, drinken, 
feesten, … 
http://www.hallelesbienne.be of 0496/14 40 11 
https://www.facebook.com/HALLElesbi.groep
Sinds 2007 brengt het Holebifilmfestival in Halle zowel een meisjes- 
als een jongensfilm. 
Vanaf 2011 hebben twee enthousiastelingen de jongensfilm 
overgenomen. In 2016  richtten zij ‘Kzenzo op en sindsdien wordt de 
traditie van het filmfestival binnen de vereniging verdergezet. Na de 
film zorgt ‘Kzenzo voor een leuke animatie in ons holebivriendelijk 
Wereldcafé de Oude Post te halle, waar jullie zeker allemaal welkom 
zijn. Bekijk zeker onze Facebookpagina voor al 
onze andere evenementen zoals fietstochten, 
uitstapjes en ‘Kzenzo-cafeavonden. 
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Hasselt
Kalender

do 14 20u15 Temblores De Nieuwe Zaal   p. 35

De Nieuwe Zaal
 Maastrichterstraat 96  011-76 54 28
Tickets: 6 € / 5 € / 3 € (studenten op vertoon van 
geldige studentenkaart - 65+ - groep +10 personen 
- UiTpas Hasselt - Houders van de European Youth 
Card) 

Z33 - Zebracinema
Expressie is vrij van grenzen. Ze overstijgt seksuele voorkeuren 
of genderdenken. Dat is waar dit festival om draait. Dat is waar 
kunst en cultuur om draaien. Met deze film kiest Z33 – Huis voor 
Actuele Kunst, Design en Architectuur voor een heftig pamflet 
tegen homofobie in de maatschappij, zij het sluimerend aanwezig 
of manifest zoals in de Guatemalteekse cultuur beschreven in de 
geprogrammeerde film.
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Heist-op-den-Berg
Kalender

wo 27 17u Portrait de la jeune 
fi lle en feu CC Zwaneberg   p. 16

20u Portrait de la jeune 
fi lle en feu CC Zwaneberg   p. 16

Cultuurcentrum Zwaneberg
 Cultuurplein 1  015 25 07 70
Tickets: 5 € / 4.5 € (vriendenprijs) / 1 € 
(vrijetijdskaart)

Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurcentrum Zwaneberg heeft naast een aanbod van muziek, 
theater, comedy, familievoorstellingen, workshops, … een lange traditie 
van fi lmprogrammering en is het fi lmcentrum van Heist-op-den-Berg. 
's Woensdags (en soms op andere dagen) om 15 of 17 uur en om 20 
uur worden zowel kaskrakers als arthousefi lms gedraaid en tweemaal 
per maand, op zondag- of woensdagnamiddag om 15 uur, worden er 
kinderfi lms vertoond. We proberen in onze keuzes zo veel mogelijk te 
variëren in taal en thematiek. 

Dit is het tweede jaar dat wij deelnemen aan het Holebifi lmfestival. Als 
cultuurcentrum hebben wij aandacht voor alle doelgroepen en met deze 
deelname aan het Holebifi lmfestival willen wij onze maatschappelijke 
rol actief opnemen. Door genderdiversiteit onder de publieke aandacht 
te brengen geven we graag mee kleur aan dit fi lmfestival. En net zoals 
bij onze andere voorstellingen zijn holebi’s en transgenders hier van 
harte welkom.
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Koersel-Beringen
Kalender

vr 8 19u Booksmart TheRoxyTheatre   p. 24

zo 10 16u15 Booksmart TheRoxyTheatre   p. 24

ma 11 20u30 Portrait de la jeune 
fille en feu TheRoxyTheatre   p. 16

vr 15 21u15 Portrait de la jeune 
fille en feu TheRoxyTheatre   p. 16

TheRoxyTheatre
 Pieter Vanhoudtstraat 39   011-22 10 03 
www.theroxytheatre.be
Tickets: 8 € / 7 € (Leerkrachtenkaart, +60) 
6,50 € (Studentenkaart, -18) 

TheRoxyTheatre
Cinema Roxy opende zijn deuren in het jaar 1946 en groeide in de 
jaren ’70 uit tot een multicomplex met 3 comfortabele zalen met 550 
zitjes.

In 2000 sloten de deuren, maar sinds de heropening in 2003 
als TheRoxyTheatre kan je er terecht voor een gezonde mix van 
Blockbusters, Ladies', Men’s, Cult en Classic Nights en veel aandacht 
voor de minder bekende of arthouse films.

Troef is het gezellige café, en je mag er zelfs je gekocht drankje 
nuttigen in de zaal.  En dit alles aan betaalbare prijzen.

 
De voorstelling van 8 november heeft enkel Engelse ondertitels!

De films kunnen nog een extra voorstelling krijgen, maar 
dat wordt op onze site vermeld. Controleer zeker vanaf 5 
november onze site voor mogelijke extra voorstellingen.
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Theaterzaal CasinoKoksijde
 Casinoplein 11     058-53 29 99
Tickets: 6 €
40 € voor fi lmpas

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
Cultuurcentrum CasinoKoksijde vertoont elke woensdagavond 
de betere fi lm. CinemaCasino en De Andere Film programmeren 
afwisselend cinematografi sche parels en documentaires uit alle 
uithoeken van de wereld, met als gemeenschappelijke deler: het 
zijn fi lms die een vertoning op het grote witte doek verdienen. 
Films met holebi- en transgenderthema’s duiken regelmatig op 
binnen onze reguliere programmatie zoals "Call Me By Your Name", 
"Moonlight", "Discobedience" en "Girl",. Onze (eerste) deelname aan het 
Holebifi lmfestival lijkt ons iets vanzelfsprekends en we maken er graag 
een jaarlijkse traditie van. 

Koksijde
Kalender

wo 13 20u Temblores Theaterzaal 
CasinoKoksijde  p. 35
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Bibliotheek
 Dr. V. De Walsplein 30   02-755 22 80
Graag reserveren via :
kortenberg.kwandoo.com
Tickets: gratis

Bibliotheek Kortenberg
De Bibliotheek van Kortenberg werkt (zoals elke openbare bibliotheek) 
in een geest van objectiviteit, vrij van levensbeschouwelijke, politieke 
en commerciële invloeden. De beleidsploeg van onze gemeente zet 
zich in voor een samenleving waarin verschillen in afkomst, leeftijd, 
geloofsovertuiging, geslacht en seksuele geaardheid geen rol mogen 
spelen. Meewerken aan het Holebifi lmfestival is daar een logisch 
gevolg van.

Kortenberg
Kalender

do 28 20u Boy Erased Bibliotheek   p. 12

vr 29 20u The Favourite Bibliotheek   p. 36
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Stadhuis
 Stationsstraat 29     011-88 03 16
Tickets: 2 €

Landen
Om de betrokkenheid bij de gender- en diversiteitsproblematiek 
te benadrukken, werkt de stad Landen dit najaar samen met het 
Holebifilmfestival en werden er drie films binnen dit thema opgenomen 
in onze cultuurprogrammatie: het beklijvende "Girl", "Call Me by Your 
Name" en "The Happy Prince".

Landen
Kalender

wo 27 14u The Happy Prince Stadhuis  p. 50
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CC Vredeberg
 Vredebergstraat 12     03-488 06 79
Tickets: 10 € / 9 € (Çavaria)

Vaar wel, bomma!
Voor haar zestiende verjaardag nam Elvira haar 2 vriendinnen mee op 
een onvergetelijke cruise op de Middellandse Zee. Nu, 50 jaar later, doet 
het drietal die reis nog eens over. Elvira, ondertussen een rijke weduwe, 
is vergezeld van haar schuchtere zoon Milan. De gescheiden Chantal 
droomt van een nieuwe liefde. Rozanne heeft haar kleinzoon bij, de pas 
afgestudeerde Axl. Nauwelijks heeft de Evening Star Marseille verlaten, 
of de dames botsen op een bekend gezicht. Toeval? Terwijl het schip 
de Italiaanse kusten verkent, maken andere kleurrijke karakters hun 
opwachting: de kapitein, een zanger, een barones,... En dan valt er een 
dode.

Met “Vaar wel, bomma!” brengt Spot On een komische whodunit met 
een scheutje sixties- en seventiesmuziek.

Lier
Kalender

za 7 
dec 20u Vaar wel, bomma! CC Vredeberg  p. 22

holebifilmfestival_programmaboekje_2019_Gerry.indd   89 2019-10-08   17:14:33



90

Londerzeel
Kalender

vr 29 20u Una mujer fantástica Bibliotheek  p. 51

Bibliotheek Londerzeel
 Molenstraat 5   052-30 13 73
Gratis, inschrijven via londerzeel.bibliotheek.be

Bibliotheek Londerzeel
Dit jaar neemt Londerzeel voor de vijfde keer deel aan het 
filmfestival.  We starten om 20u. De deuren gaan open om 19u30.

De bib organiseert regelmatig supergezellige filmvoorstellingen en 
heeft de mooie traditie om tijdens de pauze een bij de film passend 
hapje aan te bieden.

Je kan er ook iets drinken aan democratische prijzen. Voor de 
voorstelling zijn er 90 plaatsen beschikbaar.

Reserveer snel je gratis plaatsen via: londerzeel.bibliotheek.be.
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Mechelen
Kalender

di 12 20u40 Portrait de la jeune 
fille en feu Filmhuis Mechelen   p. 16

di 19 18u30 Portrait de la jeune 
fille en feu Filmhuis Mechelen   p. 16

ma 25 18u30 Carmen y Lola Filmhuis Mechelen   p. 25

di 26 20u30 Carmen y Lola Filmhuis Mechelen   p. 25

ma 2 
dec 20u30 And Then We Danced Filmhuis Mechelen   p. 11

Filmhuis Mechelen
 Minderbroedersgang 5   
Tickets: 6 € / 4 € (Filmhuisleden en leden HLWM)      
1 € ( UiTpas met kansentarief)

Filmhuis Mechelen
Filmhuis Mechelen vertoont al sinds 1977 kwaliteitsfilm in het 
Mechelse stadscentrum.

Elke maandag- en dinsdagavond kunt u bij ons niet alleen terecht 
voor de allerbeste nieuwe releases, maar ook voor spraakmakende 
documentaires, klassiekers, kinderfilm en festivalvertoningen – en 
uiteraard mag daarbij het Holebifilmfestival niet ontbreken. 

En wie Filmhuis Mechelen kent, weet dat wij niet alleen voor topfilms 
zorgen, maar ook voor een fijne omkadering voor en na onze 
voorstellingen. Niet te missen dus.
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Roeselare
Kalender

di 29 
okt 20u Portrait de la jeune 

fille en feu De Spil cultuurcentrum  p. 16

De Spil cultuurcentrum
 Hippoliet Spilleboutdreef 1   051-26 57 00
Tickets : 7 € (Abonnement: 60 € voor 10 tickets - 
ook voor 1 film te gebruiken)

De Spil cultuurcentrum
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Sint-Truiden
Kalender

ma 18 20u Pride Cinema Cameo   p. 47

di 19 20u Temblores Cinema Cameo   p. 35

Cinema Cameo
 Naamsevest 45  
Gratis inkom, inclusief gratis drankje

Dienst Welzijn Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden steunt ook dit jaar graag het Holebifilmfestival.  
Met dit filmfestival willen we niet alleen het holebi- en 
transgenderpubliek aanspreken, maar gewoon iedereen: man of vrouw, 
hetero, holebi of trans, jong of oud, autochtoon of allochtoon, mensen 
met een beperking… Noem maar op. Het festival brengt vooral mensen 
samen, beroert, ontroert en informeert.
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Tienen
Kalender

di 12 20u15 Love, Simon CC De Kruisboog   p. 45

ma 18 20u15 Disobedience CC De Kruisboog   p. 42

CC De Kruisboog 
Polyvalente Theaterzaal
 Sint-Jorisplein 20   016-80 56 96
Tickets: 4 € / 3 € (korting voor -26 en 55+)

CC De Kruisboog
CC De Kruisboog staat garant voor een brede en gevarieerde 
programmatie. Reeds 6 jaar maakt het Holebifilmfestival deel uit van 
deze programmatie. Wat begon met een eenvoudige vraag vanuit het 
festival, groeide uit tot een vaste traditie in het cultuurcentrum. Een 
die we ook dit jaar graag verderzetten met de vertoningen van 2 films 
op 12 en 18 november. Allen welkom!
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Vilvoorde
Kalender

do 14 20u30 The Cakemaker CC Het Bolwerk p. 49

CC Het Bolwerk
 Bolwerkstraat 17   02-255 46 90
Tickets: 6 € / 5 € (65+, lerarenkaart en groepen 
(vanaf 10)) / 4 € (voor -26)
www.hetbolwerk.be

CC Het Bolwerk
CC Het Bolwerk is een culturele ontmoetingsplaats met een ruim 
en divers aanbod aan concerten, podium-en filmvoorstellingen.  
Ons centrum heeft aandacht voor alle doelgroepen, ook in zijn 
filmprogrammatie.

Naast onze vaste film op maandagavond en films voor jonge genieters 
(familiefilm in de namiddag of op zondagmorgen) nemen we actief onze 
maatschappelijke rol op door genderdiversiteit onder de aandacht te 
brengen en mee kleur te geven aan het holebifilmfestival.
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Wezembeek-Oppem
Kalender

do 21 15u Rafiki GC de Kam   p. 48

20u Rafiki GC de Kam   p. 48

GC de Kam – Grote Zaal
 Beekstraat 172   02-731 43 31
Tickets: 4 €
filmpas 15 €/5 films

Gemeenschapscentrum van vzw de Rand
Gemeenschapscentrum de Kam heeft naast een aanbod van muziek, 
theater, comedy, familievoorstellingen, workshops, … een lange traditie 
van filmprogrammering. Telkens op de 3e  donderdag van de maand, 
om 15u en 20u, draaien wij een recent uitgebrachte film. We proberen 
in onze keuzes zo veel mogelijk te variëren in taal en thematiek. De 
deelname aan het Holebifilmfestival maakt stilaan deel uit van deze 
traditie.
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 Praktisch
Gratis drankjes? 

Hoe kan ik 
reserveren? 

Wat was de beste 
fi lm van het 

festival?  
Hier vind je 

antwoorden op al 
je vragen over het 
Holebifi lmfestival. 
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Gratis
Je kunt gratis naar de openingsavond op vrijdag 8 november in het 
Wagehuys (inclusief receptie!) te Leuven, mits reservatie.
Je kunt ook gratis naar de fi lm in Kortenberg, Londerzeel en Sint-Truiden.

Bovendien kun je na iedere betalende festivalvoorstelling te Leuven een 
gratis drankje krijgen met je ticket. Het moet wel je eigen ticket zijn van 
die avond zelf (met andere woorden: één ticket per persoon, per avond).

Dat kan in:

•   ons festivalcafé: ROCCO - Café van het Holebihuis, Diestsesteenweg 24

•   De Blauwe Schuit: Vismarkt 16 (alle dagen open)

•   Savoye - Wijn- en Koffi  ebar: Savoyestraat 11 (gesloten op maandag)

Evaluatie
Te Leuven bepaal jij mee 
welke fi lm wordt verkozen 
tot beste fi lm van het 
festival! Elke bezoeker krijgt 
bij het binnenkomen een 
evaluatiebriefje. Je hebt 
geen balpen nodig: maak 
gewoon één scheurtje in 
het briefje. Bij het verlaten van de zaal deponeer je je 
mening in de festivalurne (of mandje) aan de uitgang. Het resultaat 
staat de volgende dag al op onze festivalwebsite. Op het einde 
van het festival maken we via een nieuwsbrief en op de website de 
winnende fi lms bekend.

het briefje. Bij het verlaten van de zaal deponeer je je 

holebifilmfestival_programmaboekje_2019_Gerry.indd   98 2019-10-08   17:14:37



99

Toegankelijkheid
Om te weten of een locatie toegankelijk is voor mensen met een 
beperking is het aangeraden contact op te nemen met deze locatie. 
Het is ook aangewezen om de website van de locatie te raadplegen.

Toegankelijkheidsinfo vind je eveneens op de website van Toevla, 
https://toevla.vlaanderen.be/

Schoolvoorstellingen
Jongeren in contact brengen met de LGBTQ-thematiek is al jaren 
een van de doelen van het Holebifi lmfestival. Dit doen we in 
samenwerking met het  Holebihuis Vlaams-Brabant. We organiseren 
onder andere een speciale schoolvoorstelling in Kinepolis Leuven 
waarop de Leuvense scholen worden uitgenodigd. Ben jij actief in 
een schoolgemeenschap en wil jij het holebithema op de klasvloer 
brengen, dan kan je steeds terecht bij de scholenwerking van het 
Holebihuis: scholenwerking@holebihuis.be.

Voucher Kinepolis
Kom je naar 1 van onze voorstellingen in Kinepolis, dan maak je 
kans op een gratis Kinepolis-fi lmvoucher. Deze voucher is een jaar 
geldig en kan je inruilen voor 1 fi lmticket* voor een fi lm in de reguliere 
Kinepolisprogrammatie.  Wij delen er, op elk van onze voorstellingen 
in Kinepolis, 3 uit.

*Info en voorwaarden vind je op www.kinepolis.be.

99

*Info en voorwaarden vind je op www.kinepolis.be.
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Blauwe polo's
De mensen achter het festival herken je aan hun blauwe polo's. Ze 
hebben een jaar lang het beste van zichzelf gegeven om dit fi jne 
programma samen te stellen.

Heb je vragen over het festival, holebiseksualiteit of gender in het 
algemeen, spreek hen gerust aan.

Wil je graag meewerken aan de volgende editie, geef dan een 
seintje via helpen@holebifi lmfestival.be. Er zijn nog blauwe polo's in 
voorraad, ook in jouw maat!
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Holebihuis Vlaams-Brabant, open huis voor seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit, is de provinciale
koepelorganisatie van alle LGBT+-verenigingen in 
Vlaams-Brabant. 

Dit regenbooghuis ondersteunt al zijn verenigingen en 
organiseert sensibiliseringsacties rond seksuele 
gezondheid en het mentaal welzijn van alle 
LGBT+-personen. Verder ondersteunen we gemeenten 
met hun eigen lokaal regenboogbeleid en sporen we 
politici aan om onze belangen op de politieke agenda 
te plaatsen.

WIE ZIJN WE?

Nog geen vrijwilliger bij het Holebihuis of bij de 
aangesloten groepen? Maar wel zin om je handen uit de 
mouwen te steken? Neem dan snel eens een kijkje op 
vrijwilliger.holebihuis.be!

Op zoek naar een LGBT+-vereniging? Verscheidene 
verenigingen over heel Vlaams-Brabant zijn lid van 
onze koepel. Check onze website
https://www.holebihuis.be voor meer informatie.

VRIJWILLIGER

VERENIGINGEN
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Holebihuis Vlaams-Brabant, open huis voor seksuele 
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VRIJWILLIGER

VERENIGINGEN

3 Oprapen2 Laten Vallen

AANGESLOTEN 
GROEPEN
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Sponsors
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Sponsors
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Sponsors

v.u.: Marc Derwa, Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven
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WEZEMBEEK-
OPPEM

VILVOORDE

TIENEN SINT-TRUIDEN

ROESELARE

MECHELENLONDERZEEL

LIER

LEUVEN

LANDEN

KORTENBERG

KOKSIJDE

KOERSEL
HEIST-OP-DEN-BERG

HASSELT

HALLE

MOL

DILBEEK

DIEST

DEURNE

DEINZE

BRUGGE

BORNEM

ANTWERPEN

AALST

Voor de recentste informatie, 
bezoek onze Facebookpagina:

www.fb.com/holebifilm

Of kijk op onze website: 
www.holebifilmfestival.be                                                        
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