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Welkom op onze Matinees die we dit voorjaar
doorbrengen in het gezelschap van sterren
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als James Stewart, Robert Mitchum,
Joan Fontaine, Gina Lollobrigida
en Danielle Darrieux.
De Matinees bieden cinema zoals die eigenlijk

16
05

niet meer gemaakt wordt en in de cinema
zelf nog maar zelden te zien is. Films die ooit
populair waren en waarin de sterren van toen
het beste van zichzelf gaven. U wil ze beslist

08
17
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De films worden kort ingeleid. De matinees
lopen van januari tot mei en van september
tot december. (Er zijn geen matinees in juni,
juli en augustus).

14

DO

04.05

14:30

REAR WINDOW
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TRAPEZE
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GUESS WHO’S COMING TO DINNER?
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THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE

COVERBEELD LINKS: MADAME DE… (ZIE P. 14)
COVERBEELD RECHTS: OUT OF THE PAST(ZIE P. 04)

(nog) een keer op groot scherm zien.
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THE BIG STEAL
DON SIEGEL
US 1949 | 71’ | TWEETALIGE TITELS
ROBERT MITCHUM, JANE GREER, WILLIAM BENDIX,
PATRIC KNOWLES, RAMÓN NOVARRO

ROBERT MITCHUM
Robert Mitchum (1917-1997) brak na bijrollen in B-westerns in 1945 door met zijn
aandeel in het oorlogsdrama The Story of G.I. Joe, die hem een Oscarnominatie
opleverde. Zijn ster rees snel en het personage dat hij ontwikkelde, dat van de
levensmoeë, cynische harde jongen, alsook zijn lijzige stijl en ‘Baby, I don’t care’houding, zouden hem tot één van de iconen van de film noir maken.
Zelf gaf Mitchum weinig om zijn sterstatus; hij speelde al zijn rollen met dezelfde
onwrikbare nonchalance. Mitchum trad op in meer dan 100 films.
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ANGEL FACE

JACQUES TOURNEUR

OTTO PREMINGER

ROBERT MITCHUM, JANE GREER, KIRK DOUGLAS,
RHONDA FLEMING

Laconieke privédetective Jeff Bailey wordt ingehuurd door de gangster Whit
Sterling om diens minnares, Kathie, op te sporen. Die vuurde een schot op hem af
en ging er dan vandoor met $40.000. Bailey volgt haar spoor tot in Acapulco, maar
als hij de verleidelijke sirene ziet, valt hij voor haar gespeelde onschuld en laat zich
gewillig vangen in haar web van bedrog, chantage en moord.
Out of the Past is een van de grote Amerikaanse film noirs, die een model werd in
zijn genre. Robert Mitchum speelt hier een van zijn typische rollen, de antiheld die
ten prooi valt aan een femme fatale.
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Luitenant Halliday (Robert Mitchum) wordt beroofd van $300,000 soldijgeld
door een zekere Jim Fiske (Patric Knowles). Wanneer Halliday’s overste, kapitein
Blake (William Bendix), hem van medeplichtigheid aan de diefstal verdenkt, heeft
Halliday geen andere keuze dan Fiske achterna te zitten tot in Mexico. Onderweg
maakt hij kennis met Joan Graham (Jane Greer), die op zoek is naar de $2000 die
ze leende aan haar vriendje Fiske. De twee slaan de handen in elkaar, maar kunnen
ze elkaar wel vertrouwen? Taaie B-actiefilm waarin Mitchum en Jane Greer niet
voor elkaar hoeven onder te doen.

OUT OF THE PAST
US 1947 | 97’ | TWEETALIGE TITELS
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US 1953 | 91’ | TWEETALIGE TITELS
ROBERT MITCHUM, JEAN SIMMONS, MONA
FREEMAN, HERBERT MARSHALL, LEON AMES
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Robert Mitchum wordt chauffeur bij een steenrijke familie. Hij valt er voor de
engelachtige dochter des huizes, Jean Simmons. Hij laat zich helemaal door
haar inpalmen en weigert haast te geloven dat ze er op uit is haar stiefmoeder te
vermoorden. Mitchum weet dat ze gevaarlijk is, maar kan zich moeilijk van haar
losmaken.
Regisseur Otto Preminger maakte van een derderangsverhaal een bezwerend
melodrama over passie en moord. Mitchum is in topvorm, maar dat is ook Jean
Simmons die hier een bijzonder intrigerende femme fatale neerzet.
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THE NIGHT OF THE
HUNTER
CHARLES LAUGHTON
US 1955 | 93’ | TWEETALIGE TITELS
ROBERT MITCHUM, SHELLEY WINTERS, LILLIAN
GISH, BILLY CHAPIN, JAMES GLEASON

Fabel over goed en kwaad, religieuze waanzin en bedreigde onschuld, die zich
afspeelt op het Amerikaanse platteland in de jaren 30 tijdens de depressie.
Twee kinderen moeten op de vlucht voor hun stiefvader, een gestoorde, door seks
geobsedeerde zielenredder (met de woorden ‘Liefde’ en ‘Haat’ op zijn knokkels
getatoeëerd) omdat ze de enigen zijn die hem naar een gestolen buit kunnen
leiden. De kinderen wacht een tocht vol gevaren met op de achtergrond steeds het
dreigende silhouet van de psalmen zingende predikant..
The Night of the Hunter was de enige film geregisseerd door de acteur Charles
Laughton en is bijwijlen zeer poëtisch, vooral in de nachtelijke scènes. Mitchum is
bijzonder overtuigend als de verpersoonlijking van het kwaad.

DESTRY RIDES AGAIN
GEORGE MARSHALL
US 1939 | 94’ | NEDERL ANDSE TITELS
JAMES STEWART, MARLENE DIETRICH, CHARLES
WINNINGER, BRIAN DONLEVY, UNA MERKEL

James Stewart (1908-1997) was een van Hollywoods populairste sterren van het
studiotijdperk.
Stewart was de slungelachtige, verlegen, minzame, soms neurotische, maar altijd
integere held in meer dan 80 films, waarvan een groot aantal klassiekers.
In de jaren 30 en 40 vertolkte hij de naïeve volksheld in populistische komedies
van Frank Capra (wo. de kerstklassieker It’s A Wonderful Life, eind vorig jaar nog
op het programma en allicht zijn geliefdste rol).
In de jaren 40 speelde de acteur overwegend in romantische komedies, waaronder
het tijdloze The Shop Around the Corner; in de jaren 50 en 60 in westerns (zoals
Winchester ‘73 van Anthony Mann en The Man Who Shot Liberty Valance van
John Ford) en thrillers (zoals het klassieke Rear Window van Alfred Hitchcock).
In 1984 kreeg Stewart een ere-Oscar voor zijn gehele oeuvre en in 1995 werd in zijn
geboorteplaats het Jimmy Stewart Museum geopend. James Stewart stierf op 2
juli 1997, een dag na Robert Mitchum. Hij werd 89 jaar.
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James Stewart is Destry die deputy wordt van het plaatsje Bottleneck. Iedereen
denkt dat de stad nu wel van alle schurken zal gezuiverd worden, maar Destry
blijkt allesbehalve een vechtjas te zijn. Omdat hij een zacht karakter en goeie
manieren heeft, wordt hij al gauw het mikpunt van spot in het stadje waar de
gevreesde slechter ik Kent (Donlevy) de plak zwaait. Kent baat een woelige saloon
uit waar de klanten geregeld uit de bol gaan voor de wulpse zangeres Frenchy
(Marlene Dietrich!). Maar als de schurken dachten Destry voor schut te kunnen
zetten dan hebben ze zich lelijk vergist…
Heerlijk komische western dankzij de onweerstaanbare combinatie James StewartMarlene Dietrich.

THE SHOP AROUND
THE CORNER
JAMES STEWART

0
5

ERNST LUBITSCH
US 1940 | 97’ | TWEETALIGE TITELS
JAMES STEWART, MARGARET SULLAVAN, FRANK
MORGAN, JOSEPH SCHILDKRAUT, SARA HADEN,
FELIX BRESSART
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Margaret Sullavan speelt een verkoopster in een lederwarenwinkel in Boedapest
en is stapelverliefd op haar pennenvriend die, hoewel ze dat niet weet, de hoofdbediende is (James Stewart) aan wie ze zo’n grote hekel heeft.
Regisseur Ernst Lubitsch bracht het leven van gewone mensen op het scherm
zoals hij nog nooit eerder had gedaan. De stijl en de toon van de film zijn zo precies
en delicaat dat hij nog steeds elk publiek weet te ontroeren. The Shop Around the
Corner is misschien wel de beste romantische komedie ooit gemaakt. Stewart en
Sullavan geven een weergaloze vertolking in een film die de perfectie zelf is.
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WINCHESTER ‘73
ANTHONY MANN
US 1950 | 92’ | NEDERL ANDSE TITELS
JAMES STEWART, SHELLEY WINTERS, DAN DUREYA,
STEPHEN MCNALLY, MILLARD MITCHELL

Eerste van de vijf, nu klassieke, westerns die regisseur Anthony Mann maakte
met steracteur James Stewart. Held en schurk zijn twee broers die van hun vader
hebben leren schieten. Nadat de slechte zoon de vader vermoordt, wil zijn broer
zich alleen nog wreken om te bewijzen dat hij zijn vaders naam waardig is. Hij zal
daarbij gebruik maken van het geweer uit de titel (het wapen waarmee het Wilde
Westen werd veroverd) dat hij gewonnen heeft bij een schietwedstrijd, maar dat zijn
broer van hem steelt… Winchester ‘73 heeft de eenvoud en de klaarheid van de beste
klassieke westerns maar tevens de psychologische intensiteit van een film noir.
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HARVEY
HENRY KOSTER
US 1950 | 104’ | NEDERL ANDSE TITELS
JAMES STEWART, JOSEPHINE HULL, PEGGY DOW,
CHARLES DRAKE, CECIL KELLAWAY

Elwood P. Dowd (Stewart) en zijn beste vriend Harvey zijn onafscheidelijk. Ze gaan
samen overal naartoe en brengen warmte en vriendelijkheid in alle bars van het
kleine stadje waar ze wonen. Het enige probleem echter is dat Harvey een groot wit
konijn is van 2 meter dat enkel Elwood kan zien. Wanneer Elwood en Harvey voor
de zoveelste maal Elwoods zuster Veta Louise, die sociaal hogerop wil geraken, in
verlegenheid brengen, opteert zij er uiteindelijk voor om haar excentrieke broer te
laten opnemen in een psychiatrische instelling. Harvey’s onzichtbare, maar alom
gevoelde aanwezigheid maken echter dat niet alles volgens plan verloopt.
Stewart is zijn ontwapenende zelf in deze aanstekelijke fantasiekomedie die elk
publiek zal charmeren. De acteur ontving een Oscarnominatie voor zijn rol.
8

REAR WINDOW
ALFRED HITCHCOCK
US 1954 | 112’ | TWEETALIGE TITELS
JAMES STEWART, GRACE KELLY, THELMA RITTER,
WENDELL COREY, RAYMOND BURR
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Een fotograaf met een gebroken been verveelt zich in zijn rolstoel en, om zijn tijd
te doden, begluurt hij door een telefotolens het doen en laten van de bewoners in
de appartementen recht tegenover het zijne. Eerst zonder bepaalde interesse, later
met steeds meer betrokkenheid. Al enige tijd verdenkt hij de man aan de overkant
ervan zijn vrouw te hebben vermoord. Zijn hypothese gaat nog verder: de moordenaar zou het lijk in stukken hebben gezaagd en de delen hebben weggebracht in
een reiskoffer. Natuurlijk gelooft niemand het verhaal van de immobiele fotograaf,
tot zijn verloofde op onderzoek uitgaat. James Stewart is de man die teveel zag en
zijn verloofde, de koelbloedige Grace Kelly, de dame die (net) niet verdwijnt...
James Stewart speelde in vier films van Hitchcock, waarvan deze klassieke huis
clos-thriller en Vertigo allicht de bekendste zijn.

THE MAN WHO SHOT
LIBERTY VALANCE
JOHN FORD
US 1962 | 119’ | NEDERL ANDSE TITELS
JAMES STEWART, JOHN WAYNE, VERA MILES, LEE
MARVIN, EDMOND O’BRIEN, ANDY DEVINE, WOODY
STRODE
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Stewart, een senator uit het oosten, arriveert in Shinbone om er de begrafenis bij te
wonen van een vriend (Wayne). In een flashback vertelt hij de journal isten waarom
hij is gekomen om de laatste eer te bewijzen aan een ‘nobody’. Stewart onthult
dat niet hij de outlaw Liberty Valance neerschoot (zoals de legende het wil), maar
Wayne, de revolverheld van het oude Westen, die door zijn heldendaad de weg
vrijmaakte voor de beschaving.
The Man Who Shot Liberty Valance is een van de laatste grote klassieke
Hollywoodwesterns, gedraaid door de veteraan van het genre, John Ford, en
gespeeld door een ideale cast. Voor John Ford betekende het heengaan van het
oude Westen ook het einde van een tijdperk van romant isch heldendom.
9

LETTER FROM AN
UNKNOWN WOMAN
MAX OPHÜLS
US 1948 | 86’ | NEDERL ANDSE TITELS

JOAN FONTAINE

JOAN FONTAINE, LOUIS JOURDAN, MADY
CHRISTIANS, MARCEL JOURNET, ART SMITH

Joan Fontaine (1917-2013) zou dit jaar 100 zijn geworden (ze overleed in 2013).
Haar oudere zus Olivia de Havilland werd het vorig jaar.
Fontaine kreeg haar eerste hoofdrol in Alfred Hitchcocks Rebecca (1940),
waarvoor ze een Oscarnominatie ontving. Het jaar daarop won ze het beeldje ook
effectief voor haar rol in Suspicion, ook van Hitchcock.
Fontaine blonk vooral uit als lijdende heldin in romantische melodrama’s waarvan
Letter from an Unknown Woman allicht de meest hartverscheurende is.
Fontaine speelde in meer dan 45 films, daarnaast was ze ook actief in radio,
televisie en theater.
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De 15-jarige Lisa wordt verliefd op concertpianist Stefan Brand, die in hetzelfde
Weense huurhuis woont als zij. Zelfs als ze met haar moeder verhuist, blijft ze aan
hem denken. Wanneer het meisje 18 wordt, keert ze terug naar Wenen. Ze zoekt
er Brand op. Hij kan zich haar echter niet meer herinneren. Ze brengen samen
de nacht door en Lisa wordt zwanger. Ze voedt het kind alleen op. Ze leert een
baron kennen en trouwt met hem. Jaren nadien herkent Stefan Brand Lisa bij een
toevallige ontmoeting nog steeds niet…
Er zijn weinig hartverscheurender films dan Letter from an Unknown Woman
(1948), het klassiek-romantisch melodrama bij uitstek over het thema van de
onbeantwoorde, verloren liefde.
Max Ophüls’ film is een tijdloze klassieker o.m. dankzij het exquisiete acteertalent
van Joan Fontaine als de heldin die zichzelf verloochent.

REBECCA
ALFRED HITCHCOCK
US 1940 | 130’ | TWEETALIGE TITELS
JOAN FONTAINE, LAURENCE OLIVIER, JUDITH
ANDERSON, GEORGE SANDERS

Joan Fontaine speelt een jonge, wat verlegen vrouw die aan de Franse Riviera
kennismaakt met Maxim de Winter, een rijke weduwnaar uit Cornwall. Ze worden
verliefd en trouwen. Maxim neemt haar mee naar zijn landgoed Manderley en
stelt haar voor aan zijn bedienden, die de nieuwe mevrouw De Winter nogal koel
onthalen, omdat ze allemaal bijzonder veel hielden van Rebecca, Maxims eerste
vrouw, die in geheimzinn ige omstandigheden om het leven kwam. Terwijl de
bedienden zich almaar vijandiger gaan gedragen, slaat de angst onze heldin om het
hart tot ze de waarheid ontdekt over wat er met Reb ecca gebeurde.
Rebecca is zowel een detectiveverhaal als een romantisch en psychologisch
melodrama waarvoor Hitchcock de Oscar voor beste film won. Olivier en Fontaine
werden allebei genomineerd voor een Oscar voor beste vertolking.
10
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GINA LOLLOBRIGIDA
Gina Lollobrigida, geboren in 1927 en dit jaar dus 90, is de Italiaanse actrice die
in de jaren 50 en 60 bekendheid verwierf door rollen in Italiaanse (overwegend
komedies zoals het klassieke Pane, Amore e Fantasia), Franse maar ook
Hollywoodfilms. (Aan de titel van een van de Italiaanse komedies dankte ze ook
haar toenmalige bijnaam: La donna più bella del mondo.)
Zij was een generatiegenote van Marilyn Monroe en werd beschouwd als een
Europese tegenpool van de Amerikaanse ster. Als Italiaanse in Hollywood effende
zij het pad voor haar landgenote Sophia Loren, die haar korte tijd later zou volgen
en die haar faam nog zou overtreffen.
Samen met Sophia Loren, Silvana Mangano e.a. was La Lollo een van de
‘maggiorate fisiche’, de door de natuur goed bedeelde actrices van na de oorlog.
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PANE, AMORE E
FANTASIA
(BROOD, LIEFDE EN
FANTASIE)

VITTORIO DE SICA, GINA LOLLOBRIG IDA, MARISA
MERLINI, ROBERTO RISSO

Antonio, de nieuwe commandant van de carabinieri (De Sica), arriveert in een
dorpje in de Abruzzen. Hij is gek op vrouwen en laat al snel zijn oog vallen op
de plaatselijke schone, Maria (Lollobrigida). Maria heeft af en toe wel zin in een
avontuurtje, maar is al verliefd op Antonio’s collega Roberto. Antonio zoekt dan
maar troost bij de vroedvrouw Anna…
Een klassieke Italiaanse komedie met twee van Italiës grootste sterren van weleer:
Vittorio De Sica en Gina Lollobrigid a. Vooral laatstgenoemde, geschminkt om er
als een arm boerenmeisje uit te zien en met zorgvuldig ongekamd haar, maakte
bepaald indruk in haar sexy lomp en. De film was een kassucces en betekende La
Lollo’s internationale doorbraak.
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Danielle Darrieux, in 1917 geboren en dit jaar dus 100, is een van Frankrijks
grootste filmdiva’s. Ze stond meer dan 80 jaar voor de camera’s en op de planken
en haar carrière is dan ook een van de langste uit de filmgeschiedenis.
Darrieux was dé belichaming van Franse sofisticatie en elegantie.
Haar eerste filmrol speelde ze op 14-jarige leeftijd in Le Bal (1931).
In 1935 huwde ze met regisseur Henri Decoin met wie ze tien films draaide. Hij
moedigde haar aan om naar Hollywood te trekken.
Darrieux’ bekendste rol is ongetwijfeld die in Mayerling (1936) waarin ze Charles
Boyer als tegenspeler had.
De twee zouden elkaar in 1953 weerzien voor het verrukkelijke Madame de..., één
van de grote klassiekers van de Franse cinema van de jaren 50.

TRAPEZE

MAYERLING

CAROL REED

ANATOLE LITVAK

US 1956 | 106’ | NEDERL ANDSE TITELS
BURT LANCASTER, TONY CURTIS, GINA
LOLLOBRIGIDA, KATY JURADO, THOMAS GOMEZ

Mike Ribble was ooit een groot trapezeartiest en een van de weinigen die er in
slaagde een driedubbele salto uit te voeren. Mike betaalde echter de prijs voor zijn
durf en is nu invalide. Hij ziet iets van hemzelf in Tino, een getalenteerde jonge
acrobaat die Mike smeekt om hem de driedubbele salto aan te leren. Mike gaat
akkoord om Tino onder zijn vleugels te nemen, maar de relatie tussen de twee
mannen begint te verslechteren als ze allebei verliefd worden op de mooie Lola, die
graag zou willen meedoen in hun act.
Spectaculaire circusfilm met Burt Lancaster (die zelf ooit acrobaat was en hier nog
enkele van zijn stunts zelf uitvoerde), Tony Curtis als de ambitieuze jongeling en
diva Gina Lollobrigida, als de intrigant om wie het allemaal te doen is.
12

DANIELLE DARRIEUX

LUIGI COMENCINI
IT 1953 | 90’ | TWEETALIGE TITELS

FR 1936 | 95’ | NEDERL ANDSE TITELS
CHARLES BOYER, DANIELLE DARRIEUX, JEAN DAX,
JEAN DEBUCOURT, MARTHE REGNIER
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Aartshertog Rudolf, troonopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, moet
onder druk van zijn vader Franz-Joseph een liefdeloos huwelijk aangaan, maar
wordt hartstochtelijk verliefd op de 17-jarige barones Marie Vetsera. Wanneer de
paus Rudolfs verzoek om zijn huwelijk ongedaan te maken weigert, vluchten de
geliefden naar Mayerling, het jachtslot van de prins, waar ze een idyllische 24 uur
doorbrengen…
Charles Boyer en Danielle Darrieux (zij toen pas 17 en dus even oud als haar
personage) schitteren in dit Hollywoodmelodrama over een van de noodlottigste
liefdesaffaires uit de geschiedenis.
Er werden later nog versies van het Mayerling-drama gedraaid, maar deze is
waarschijnlijk de definitieve.
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MADAME DE…

HOMBRE

MAX OPHULS

MARTIN RITT

FR/IT 1953 | 100’ | NEDERL ANDSE TITELS
CHARLES BOYER, DANIELLE DARRIEUX, VITTORIO DE
SICA, JEAN DEBUCOURT, JEAN GALLAND

In het Parijs van de belle époque verkoopt een wispelturige gravin (Danielle
Darrieux) de oorbellen die ze kreeg van haar man (Charles Boyer), die ze op zijn
beurt terugkoopt en schenkt aan zijn maîtresse. Deze laatste verliest de juwelen bij
het gokken. Ze komen in het bezit van een Italiaanse baron (Vittorio De Sica) die
verliefd wordt op de gravin en haar, jawel… de oorbellen schenkt.
Deze tragikomische liefdesrondedans is een van de grote Franse films van de jaren 50.
In haar lange carrière heeft Darrieux veel grote rollen gespeeld, maar weinige
hebben de kracht en de ontroering van haar vertolking van de onfortuinlijke
Madame de…

US 1967 | 111’ | NEDERL ANDSE TITELS
PAUL NEWMAN, FREDRIC MARCH, RICHARD BOONE,
DIANE CILENTO

NORMAN JEWISON
US 1967 | 109’| NEDERL ANDSE TITELS
SIDNEY POITIER, ROD STEIGER, WARREN OATES, LEE
GRANT, JAMES PATTERSON, SCOTT WILSON

50 JAAR:
FILMS UIT 1967
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John Russell (Paul Newman) is een blanke die werd grootgebracht door Apaches en
zich nergens meer thuis voelt (maar duidelijk sympathiseert met de indianen). Na
het regelen van een erfenis neemt hij de postkoets. Geminacht door zijn medepassagiers wordt hij uiteindelijk hun enige hoop op overleven nadat ze werden
overvallen door een bende outlaws.
Blauwogige Paul Newman als de onverstoorbare blanke indiaan beheerst de sterke
cast van deze typische western uit de jaren 60.
Hombre was een van de zes films die Newman maakte met regisseur Martin Ritt en
dit is een van hun beste.

IN THE HEAT OF
THE NIGHT

Uit de top-twintig van succesvolste films van vijftig jaar geleden mag u zich dit
voorjaar al verwachten aan: de James Bond-hit You Only Live Twice, de klassieke
politiefilm In the Heat of the Night, de western Hombre en het komediedrama
Guess Who’s Coming to Dinner?
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Virgil Tibbs, een zwarte politieman uit Philadelphia, raakt in Mississippi betrokken
bij het onderzoek naar de moord op een zakenman. Hij wordt eerst zelf beschuldigd van de misdaad en dan gevraagd om ze op te lossen. De moordenaar vinden
gaat echter niet vanzelf, vooral omdat Tibbs wordt tegengewerkt door de plaatselijke racistische sheriff…
Sidney Poitier en Rod Steiger zijn elkaar waard in deze nu klassieke politiefilm,
winnaar van vijf Oscars, waaronder die voor beste film en beste acteur (Rod
Steiger) met een score van Quincy Jones en een titellied gezongen door Ray
Charles. Sidney Poitier (ook dit jaar 90!) zou de rol van Tibbs nog in twee andere
films spelen.
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YOU ONLY LIVE
TWICE
LEWIS GILBERT
UK 1967 | 116’ | NEDERL ANDSE TITELS
SEAN CONNERY, AKIKO WAKABAYASHI, TETSURO
TAMBA, DONALD PLEASENCE, KARIN DOR

Met deze vijfde Bondfilm speelden de producers handig in op de ruimtewedloop
in die jaren. De criminele organisatie SPECTRE kaapt in opdracht van de Chinese
regering Amerikaanse ruimtetuigen en laadt de verdenking op Rusland om op
die manier een oorlog tussen de twee naties uit te lokken. Bond reist naar Japan
en ontdekt er de geheime basis van SPECTRE verborgen in een vulkaankrater. Hij
komt hier voor het eerst oog in oog te staan met zijn aartsvijand, de katstrelende
Blofeld, de nummer 1 van SPECTRE. 007 liquideert zijn tegenstanders met
koelbloedige efficiëntie en een goedgetimede wisecrack.
Connery kondigde na de opnamen aan dat dit zijn laatste Bond zou zijn...
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GUESS WHO’S
COMING TO DINNER?
STANLEY KRAMER
US 1967 | 108’ | NEDERL ANDSE TITELS
SPENCER TRACY, KATHERINE HEPBURN, SIDNEY
POITIER, KATHERINE HOUGHTON, CECIL KELLAWAY

Spencer Tracy en Katherine Hepburn zijn gelukkig getrouwd. Als breeddenkend
paar worden ze echter plots geconfronteerd met het feit dat de briljante jonge arts
met wie hun dochter wil trouwen een Afro-Amerikaan is. De jongeman is wel zo
attent de ouders mee te delen dat hij pas met hun dochter zal trouwen als hij hun
onvoorwaardelijke toestemming heeft, waardoor hij de verantwoordelijkheid
helemaal op hun schouders legt…. Hoe zal dit aflopen?
Guess Who’s Coming to Dinner? was 50 jaar geleden een spraakmakende èn
succesvolle film, niet alleen omwille van het thema, maar ook dankzij de
uitstekende cast, onder wie het perfect op elkaar ingespeelde duo Tracy/Hepburn
en Sydney Poitier die dit jaar 90 wordt.
16

60 JAAR
FILM UIT 1957
We gaan ook even 60 jaar terug de tijd in met een van de grote hits van 1957:
Funny Face.

FUNNY FACE
STANLEY DONEN
US 1957 | 103’ | NEDERL ANDSE TITELS
AUDREY HEPBURN, FRED ASTAIRE, KAY THOMPSON,
MICHEL AUCLAIR, ROBERT FLEMYNG
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Modefotograaf Dick (Astaire) slaagt erin om verlegen boekenwurmpje Jo (Hepburn)
om te vormen tot een topmodel. Ze gaan samen naar Parijs voor een fotoshoot
waar Jo valt voor de charmes van de stad en voor die van Dick.
Funny Face is wellicht de stijlvolste musical van de jaren 50.
Astaire danste op zijn 58ste nog even elegant als altijd zowel solo in Let’s Kiss and
Make Up als in een lyrische pas de deux met Hepburn (He Loves and She Loves).
Hepburn is dan weer op haar meest ‘Givenchy’ in de scène waarin ze de trap
afkomt in een oogverblindende rode avondjurk.
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CINEMA ZUID
MATINEES NAJAAR 2016
WAALSEKAAI 47 | 2000 ANTWERPEN
INFO@CINEMAZUID.BE | WWW.CINEMAZUID.BE
CONTACT: 03 242 93 57 (TIJDENS K ANTOORUREN)
BALIE: 03 242 93 36 (VANAF 1 UUR VOOR VERTONING)

BEREIKBAARHEID
Vanaf Antwerpen-Centraal: tram 12
Vanaf Groenplaats / Antwerpen-Zuid: tram 4
Borgerhout / Berchem / Zuid: bus 30 & 34
TICKETS
€5
€ 3 (–26 Jaar, +60 jaar, werkzoekenden,
lerarenkaart Klasse, vrienden M HKA)
CINEMA ZUID JAARKAART
€ 85 per jaar
(Altijd geldig tenzij anders vermeld)
CINEMA ZUID FILMKAART
€ 45 (9 films + 1 gratis)
(Altijd geldig tenzij anders vermeld)
CINEMA ZUID KADOBON
€ 10 (2 pers.) | € 5 (1 pers.)
Let wel, voor evenementen kunnen speciale
tarieven gelden.
MEER UP–TO-DATE NIEUWS?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief op
www.cinemazuid.be of check onze
facebook-/instagram-/twitter-pagina!
Raadpleeg onze brochure/flyer digitaal
op onze website! Wens je de brochure niet
langer te ontvangen, stuur dan een mailtje
naar: info@cinemazuid.be.

CINEMA ZUID BIBLIOTHEEK
Op zoek naar informatie over film,
televisie of nieuwe media? Hulp
nodig bij het maken van een scriptie of
eindwerk? Of wil je gewoon even een
recent filmtijdschrift inkijken? Voor dit
alles kan je terecht in de bibliotheek van
Cinema Zuid. De collectie omvat boeken,
tijdschriften, persknipsels, catalogi en
foto’s. De bibliotheek is open voor alle
geïnteresseerden. De materialen moeten
ter plekke worden geraadpleegd: uitlenen
is niet mogelijk.
M HKA
Leuvenstraat 32 | 2000 Antwerpen
Open : dinsdag – vrijdag | 11:00–17:00 uur
RAADPLEGING OP AFSPRAAK
03 260 99 99 | bibliotheek@muhka.be
HET MATINEEPROGRAMMA KWAM TOT
STAND DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN:
in België: Decentralisatie van Klassieke en
Hedendaagse Films;
in Duitsland: CCC Filmkunst;

CINEMA ZUID IS EEN INITIATIEF VAN M HKA IN SAMENWERKING MET
HET KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF EN DE VLAAMSE DIENST VOOR FILMCULTUUR
M HKA IS EEN INITIATIEF VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
V.U.: BART DE BAERE, P/A LEUVENSTRAAT 32, 2000 ANTWERPEN
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