Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43
(Rialto theater)
1781 HA Den Helder
Tel (0223) 610941
cinemazevenskoop.nl

Aanvangstijden:

Donderdag- t/m maandag
20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Toegangsprijs:
€ 7,77 per persoon

Colofon

Jaargang 42, nr. 302,
Augustus 2022
Programmering:
Lidy Das, Marian Pouwels

FILMPROGRAMMA AUGUSTUS 2022
28 juli t/m 1 augustus

DOCU 2 en 3 augustus

4 t/m 8 augustus

In de dramafilm Lunana, A Yak in de Classroom
wordt de jonge leraar Ugyen uit Bhutan voor zijn
laatste opleidingsjaar naar het extreem afgelegen bergdorpje Lunana in de Himalaya gestuurd.
De allereerste Oscar-genomineerde Bhutaanse
speelfilm!

In 1961 maakt een groep onverschrokken wetenschappers een expeditie naar de ongerepte
Italiaanse regio Calabrië. Verborgen in het Pollino-gebergte ligt een nog niet in kaart gebrachte
grot.

Ali & Ava is een optimistische, romantische film
die zich afspeelt in de sobere setting van de voormalige industriestad Bradford. De score met muziek, van The Specials en Bob Dylan tot recente
club- en pophits, draagt bij aan de energieke
sfeer van de film.

11 t/m 15 augustus

18 t/m 22 augustus

25 t/m 29 augustus

John is een 35-jarige alleenstaande glazenwasser
in Noord-Ierland die de zorg heeft over zijn
zoontje Michael van vier. John heeft echter niet
lang meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de
perfecte ouders voor Michael.

In een dystopische toekomst past het DNA
van de aardse bevolking zich steeds meer aan
aan zijn kunstmatige en vervuilde omgeving.
Kunstenaar Saul Tenser maakt hier gebruik van
en laat nieuwe organen groeien in zijn lichaam
die hij samen met zijn partner Caprice operatief
verwijdert in hun provocatieve performances.

Balletdanseres Élise loopt een blessure op en
krijgt te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer
zal kunnen dansen. Ze is haar doel kwijt en moet
haar leven een andere wending geven. Met hulp
van vrienden vindt ze ander werk. Dat voert haar
naar Bretagne waar ze een gezelschap voor moderne dans ontmoet.

