
Zienin het donker

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3 - 13.30 uur

HiT THe ROAD
Iran, 2021, 93 min 
Regie: Panah Panahi 
Met: Pantea Panahiha, Mohammad Has-
san, MadjooniRayan Sarlak e.a.

Een gezin rijdt ruziënd, plagend, zingend 
en rokend door Iran. Speels, licht-absur-
distisch, met humor en melancholie.

Vanaf de achterbank geeft vader (met 
een gipsbeen) zijn zoon rijinstructies. Zijn 
andere, hyperenergieke zoontje, danst 
en springt de auto rond. Er wordt gekib-
beld over de zieke hond in de kofferbak, 
maar vanuit de passagiersstoel probeert 
moeder vooral om de stemming luchtig te 
houden. Zwijgzaam stuurt de oudste zoon 
dit onstuimige reisgezelschap door weidse 
Iraanse landschappen. Vreemde voorval-
len, zoals met een Turks-Iraanse wielrenner 
en een gemaskerde motorrijder houden 
het spannend, maar waar het echt om 
gaat heeft niets met deze plot te maken. 
Een film over verwarring, afscheid en on-
zekerheid. Over vertrouwdheid en afstand, 
en aandoenlijk onhandige gesprekken. 

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3 – 15.15 uur

WOMAn
FR 2019, 105 min Keuze van de bezoekers
Regie: Yann Arthus-Bertrand & Anastasia 
Mikova 
Met: Norma Bastidas, Gabriela Melgoza, 
Virginie Raisson e.a.

Wat betekent het om vrouw te zijn op 
deze aardbol?
  
Tweeduizend vrouwen uit vijftig landen 
aan het woord in één lange, vloeiende 
montage – en toch lijkt het één verhaal. 
Een film voor wie vrouw is, vrouw wordt of 
vrouwen wil snappen. Een intiem en divers 
portret van tweeduizend vrouwen uit meer 
dan vijftig landen. Getuigenissen van zeer 
verschillende vrouwen, van staatshoofden 
en schoonheidskoninginnen tot buschauf-
feurs. Een film over vrouwelijkheid en de 
omstandigheden voor vrouwen, die in veel 
delen van de wereld nog verre van ideaal 
zijn. Met als belangrijkste vraag: wat bete-
kent het om vrouw te zijn op deze aardbol?

filmfestival 
emmen 

28-30 okt 2022 

Locaties
Olifantenstal Rensenpark (vrijdagavond 28 oktober) 
Kinepolis Westeinde 70, Emmen (zaterdag 29 oktober en 
zondag 30 oktober )

Prijzen
Olifantenstal 
Ticket 1 film € 7,50/ Combiticket 2 films € 10,- (incl. koffie/thee)
Kinepolis 
Ticket per film € 10,- / abonnees € 7,50 (incl. koffie/thee)

Meer informatie en kaartverkoop: www.filmhuisemmen.nl/festival

Festival lunch
Op zaterdag en zondag kunt u een lunch reserveren. 
Kijk voor meer informatie op www.filmhuisemmen.nl/festival.

Feestelijke afsluiting
Samen met de bezoekers sluiten we het festival feestelijk af met 
een hapje en een drankje na de laatste film op zondag. U bent 
van harte welkom!

filmfestival emmen 
28 t/m 30 oktober 2022

jaar!jaar!



Zaterdag 29 oktober 
Kinepolis, zaal 3 - 15.00 uur

MOOnAGe DAYDReAM
VS 2022, 135 min
Regie: Brett Morgan 
Met: David Bowie, Ziggy Stardust, The Thin 
White Duke, David Jones e.a.
 
Een bedwelmende onderdompeling in het 
universum (of eigenlijk de universums) van 
David Bowie.

“Wie is hij? Wat is hij?” Het is een vraag 
die David Bowie gedurende zijn hele car-
rière in vele vormen gesteld werd over zijn 
personages. Hij tartte, als mens en artiest, 
definities en conventies. Moonage Day-
dream bevat nooit eerder vertoonde con-
certbeelden van deze fenomenale artiest. 
Het is een audiovisuele ruimtereis die de 
raadselachtige erfenis van Bowie belicht, 
maar ook dient als een gids voor een zinvol 
leven anno nu. Een genre-overschrijdende 
filmische ervaring, gebaseerd op een van 
de beroemdste iconische wereldrockster-
ren aller tijden. De film bevat veel van zijn 
beste nummers en nooit eerder vertoonde 
concertbeelden.

Zondag 30 oktober 
Kinepolis, zaal 3 - 10.00 uur 

DeCiSiOn TO LeAVe 
Zuid-Korea, 2022, 138 min
Regie: Park Chan-Wook 
Met: Go Kyung-Pyo, Tang Wei, Park Hae-Il 
e.a.

Een thriller, film noir, romance in de tradi-
tie van Vertigo and Basic Instinct.

Een spannend en sensueel detectivever-
haal van de maker van The Handmaiden 
en Old boy. Met humor en melancholie 
schept Park Chan-wook een romantische, 
intrigerende thriller. Als een ervaren berg-
beklimmer van een berg valt en overlijdt, 
verdenkt detective Hae-jun de jongere 
vrouw van het slachtoffer van betrok-
kenheid. Ze heeft een duidelijk motief, 
maar ook een sluitend alibi. Het biedt een 
perfect uitgangspunt voor een goede 
detective, waarin de nadruk niet ligt op 
wie de misdaad heeft gepleegd, maar op 
hoe diegene dat heeft gedaan. Detective 
Hae-jun zoekt naar aanwijzingen, niet zo-
zeer om de zaak op te lossen, maar vooral 
om zijn hoofdverdachte Seo-rae beter te 
begrijpen.

Vrijdagavond 28 oktober  
Olifantenstal, Rensenpark - 19.30 uur

eXiSTenZ 
Canada / Verenigd Koninkrijk / Frankrijk 
1999, 97 min
Regie: David Cronenberg
Met: Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian 
Holm, Sarah Polley, Willem Dafoe e.a.

Een gameontwerper is op de vlucht voor 
een stelletje fanatieke anti-eXistenZialisten 
en moet haar eigen spel spelen, waarbij de 
grenzen tussen realiteit en virtualiteit ver-
vagen.

eXistenZ is een virtual reality game van 
game-designer Allegra Geller (Leigh). 
Het wordt gespeeld met een organische 
spelconsole die via een ´bioport´ in de 
ruggenwervel wordt geplugd. Een stelletje 
fanatiekelingen wil de manier waarop 
het spel de werkelijkheid vervormt en 
manipuleert, een halt toeroepen. Geller en 
haar lijfwacht Ted Pikul (Jude Law) ontsnap-
pen aan een aanslag en slaan op de vlucht, 
maar haar organische spelconsole is ge-
wond geraakt. Er is slechts een manier om te 
weten hoe erg het enige exemplaar van het 
spel beschadigd is: door het spel te spelen. 
Ze overtuigt Ted mee te doen, maar hoe ver-
der hij raakt in het spel, hoe meer de grenzen 
tussen realiteit en virtualiteit vervagen.

Vrijdagavond 28 oktober
Olifantenstal, Rensenpark - 21.30 uur

GWOeMUL (The Host)
Korea 2006, 119 min
Regie: Bong Joon Ho
Met: Song Kang-Ho, Byun Hee-Bong, 
Park Hae-Il e.a.

In Seoel, Zuid-Korea worden stedelingen 
geterroriseerd door een gruwelijk monster 
dat in de rivier Han leeft. Een mix van zwar-
te humor, sociale satire, apocalyptische 
maatschappijkritiek en maffe slapstick-
momenten.

Een paar jaar geleden werd er een grote 
hoeveelheid gif in de rivier Han gedumpt. 
Terwijl de inwoners van Seoul op de oevers 
van de rivier van hun weekend genieten, 
blijkt dat grote gevolgen te hebben: een 
monster duikt op en valt mensen aan. Als 
een jong meisje door het monster wordt 
ontvoerd, besluit haar familie een levensge-
vaarlijke reddingstocht op touw te zetten om 
haar te bevrijden. De Filmkrant is duidelijk: 
“The Host is een absolute must voor liefheb-
bers van monster- en spektakelfilms. 
En komedies. En familiedrama’s. Beter ge-
zegd: The Host is verplichte kost voor iedere 
filmliefhebber.”

 

Zaterdag 29 oktober 
Kinepoliszaal, 3 - 10.00 uur

in THe MOOD FOR LOVe
Hongkong/Fr 2000, 98 min
Regie: Wong Kar-Wai 
met: Tony Leung, Maggie Cheung, Rebecca 
Pan, Lai Chen e.a.

In the Mood for Love is de ultieme liefdes-
film, het beste bewijs dat de grootste lief-
des zich vooral tussen hoofd en hart afspe-
len en dat in de liefde alles waar is.

De partners van mevrouw Chan en meneer 
Chow hebben een verhouding met elkaar. 
Hun vriendschap wordt hechter door de ge-
deelde wraakgevoelens en groeit langzaam 
uit tot liefde Met zinderend ingehouden 
adem cirkelt cameraman Christopher Doyle 
om de twee levens van de twee hoofdper-
sonen Chow en Chan heen. Het doet er dan 
niet zo heel erg veel meer toe wie de eerste 
stap zet, want het is al gebeurd. Ze zijn al 
van elkaar gaan houden nog voor ze van 
elkaars bestaan wisten. Wong slaagt erin de 
onvervulde liefde sensueel, puur en intrige-
rend op het scherm te krijgen.

Zaterdag 29 oktober 
Kinepolis, zaal 3 - 13.00 uur

MASS 
VS 2021, 111 min
Regie: Fran Kranz 
Met: Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann 
Dowd, Reed Birney e.a.

Beklemmend, psychologisch geraffineerd 
drama waarin de ouders van een high 
school shooter tegenover de ouders van 
een van zijn slachtoffers komen te staan.

De film speelt zich af in een achterafzaaltje 
van een kerk, ergens in Amerika. Aan het 
begin zet een vrijwilliger wat stoelen en een 
tafel neer. Verder moet in dat zaaltje alles 
‘neutraal’ zijn. Elke vorm van vrolijkheid of 
gezelligheid leidt de aanwezigen af. De vier 
mensen die binnenkomen dragen een grote 
tragedie met zich mee, waar de zoons van 
beide stellen bij betrokken zijn. Een van hen 
is een dader, de ander een slachtoffer. Maar 
in hoeverre geldt dat voor de ouders? Het 
hartverscheurende Mass is een klassieke 
‘kammerspiel’, dat je door woorden en voor-
treffelijk acteerwerk binnen enkele minuten 
vastpakt en vervolgens geen seconde meer 
loslaat.


