
17.04 / 20U00

FILM

20 - 29 APRIL 2018  SINISCOOP SINT-NIKLAAS  MOOOV.BE



INHOUD

VOORWOORD 3

A SEASON IN FRANCE 4

BREATHLESS 5

FOXTROT 6

HAVE A NICE DAY 7

LA BELLE ET LA MEUTE 8

LES BIENHEUREUX 9

MALA JUNTA 10

MARLINA THE MURDERER... 11

ON WHEELS 12

RAZZIA 13

SWEET COUNTRY 14

WHAT WILL PEOPLE SAY 15

ZAGROS 16

PUBLIEKSPRIJS 17

TENTOONSTELLING VIDA DENA 18

RANDACTIVITEITEN 19

ANDERE CULTURELE ACTIVITEITEN 20

AANBOD PAKETTEN 21

PLANNETJE 22

PRAKTISCH 23

PARTNERS UITGELICHT 23

PROGRAMMASCHEMA 24

MOOOV Sint-Niklaas met de steun van

MOOOV vzw wordt betoelaagd door

Mediapartners:

Partners van MOOOV Filmfestival 2018:

C
C 

SI
NT-NIKLAAS  

since 1938 



3

Beste filmliefhebber,

Welkom op MOOOV Filmfestival, dat al voor de zesde keer plaatsvindt in Sint-
Niklaas. Het festival brengt de brede mondiale thematiek van diversiteit en 
interculturaliteit over de hele wereld aan. Het tonen van de kansen, uitdagingen 
en wrijvingen die deze nieuwe context met zich meebrengt, staat centraal in de 
activiteiten van MOOOV Filmfestival. Bovenal is MOOOV een gezellig, gastvrij en 
dynamisch filmfestival. 

MOOOV mikt op 100.000 bezoekers per jaar op de acht verschillende locaties in 
Vlaanderen, met Sint-Niklaas als  enige stad in Oost-Vlaanderen om de films te 
vertonen.

De centrale thema’s van dit jaar geven een extra actuele dimensie aan het festival: 
sterke vrouwelijke regisseurs, westerns en regisseurs in diaspora. MOOOV 
Filmfestival steunt de internationale ‘She Decides’ - campagne, een beweging 
die wereldwijd de fundamentele rechten van meisjes en vrouwen probeert te 
beschermen, er staan dan ook een aantal sterke films van vrouwelijke cineasten 
op het programma.

Ik wens het MOOOV Filmfestival veel succes toe en de kijker een aangename en 
beklijvende filmervaring.

LIEVEN DEHANDSCHUTTER,

BURGEMEESTER SINT-NIKLAAS

VOORWOORD

MOOOV Sint-Niklaas met de steun van

MOOOV vzw wordt betoelaagd door

Mediapartners:

Partners van MOOOV Filmfestival 2018:
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24.04 / 20U00
26.04 / 14U30A SEASON IN FRANCE

REGIE Mahamat-Saleh Haroun // Frankrijk // 2017 // 100’ OV Frans OT Nederlands 
DB Imagine

Abbas, een alleenstaande vader en leraar 
Frans, is uit het oorlogsgebied van de 
Centraal Afrikaanse Republiek gevlucht 
met zijn zoon, dochter en zijn broer 
Etienne. Terwijl de weduwnaar rouwt om 
zijn omgekomen vrouw, werkt hij aan een 
nieuw leven in Frankrijk. 

Met de beste intenties 
verkoopt hij fruit 
tegen een mager loon, 
verschijnt hij bij overheidsafspraken, 
werkt hij aan een relatie met zijn Franse 
vriendin en zorgt hij voor zijn kinderen. 
Voor hen houdt hij zich sterk, maar 
telkens opnieuw komt het trauma van de 
oorlog naar boven en ondanks alles wordt 
hij door de Franse overheid beschouwd

 als tweederangsburger die moet uitgezet 
worden. 

Tsjaads filmmaker Mahamat-Selah 
Haroun woont zelf al dertig jaar in 
Frankrijk, maar dit is de eerste speelfilm 

die hij daar situeert. 
Hij schetst daarin een 
melancholisch beeld van 
hoe illegale immigranten 
Frankrijk ervaren. Haroun 

laat zien hoe alle hoop wegebt uit Abbas’ 
leven en hoe het tot hem doordringt dat hij 
en zijn kinderen nergens meer welkom zijn. 
Ebouaney weet de man in die neerwaartse 
spiraal perfect te belichamen. Zeer 
intense film, super actueel thema, zonder 
veel poeha verfilmd.

“Een gevoelige en 
empathische film”

Wist je dat... 1 op de 10 Vlamingen in armoede leeft? #SDG’s #SDGVoice2018
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22.04/ 17U00ADEMLOOS
REGIE Mahamat-Saleh Haroun // Frankrijk // 2017 // 100’ OV Frans OT Nederlands 
DB Imagine REGIE Daniel Lambo // België // 2018 // 90’ OV Nederlands, Frans, Engels OT Nederlands

Kapelle-op-den-Bos, gelegen aan het 
kanaal van Willebroek, is het geboortedorp 
van filmmaker Daniel Lambo. Het leven 
is er goed, zeker omdat één fabriek in 
het dorp voor de tewerkstelling zorgt: 
Eternit. Daniels vader was er arbeider 
en vakbondsman, hijzelf 
deed er vakantiewerk. 

Het bedrijf was ooit de 
grootste asbest pro-
ducerende multinational 
ter wereld en dé trots van de Belgische 
onder-nemingswereld. Maar vandaag 
weten we dat veel mensen aan dat asbest 
gestorven zijn. Asbest is echter geen zaak 
van het verleden. Dat laat Daniel Lambo 
zien als hij met advocaat Tublu Mukherjee 
naar het dorp Kymore trekt, in de Indische 

provincie Madhya Pradesh, waar een 
asbestcementfabriek staat die ooit in 
handen was van het Belgische Eternit. 
Het Indische dorp is als een spiegel voor 
het verleden van Kapelle-op-den-Bos. 
De fabriek werpt ook hier een donkere 

schaduw over het dorp. 
Vele mannen zijn ziek en 
overlijden aan de gevolgen 
van de asbestziekte. 

Een pakkende docu-
mentaire over de kwalijke gevolgen van 
een schadelijke industrie; tegelijk een 
hoopgevende documentaire over de strijd 
van individuen voor een gezonde wereld.

“Net een 
monument voor alle 

asbestslachtoffers 
overal ter wereld.” 



FI
LM

6 Wist je dat... honger de voornaamste doodsoorzaak is in de wereld? #SDG’s #SDGVoice2018 

21.04 / 20U00FOXTROT
REGIE Samuel Maoz // Israël, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland  // 2017  // 113’ 
OV Hebreeuws, Arabisch, Duits OT Nederlands DB September Film 

De bel gaat in het stijlvolle appartement 
van de Feldmans. Drie soldaten staan 
voor de deur en vertellen Dafna Feldman 
dat haar zoon, Jonathan,  is overleden 
tijdens zijn dienstplicht als wachter bij een 
verlaten grenspost. Dafna valt flauw en 
haar man Michael staat 
verstijfd in shock voor 
zich uit te staren. 

Als de soldaten heel 
vakkundig  en goed bedoeld uitleggen dat 
alles voor de begrafenis tot in de puntjes 
geregeld is krijgt Michael een woedeaanval 
die leidt tot een ongelooflijke en bizarre  
wending in het verhaal. In drie stilistisch 
uiteenlopende delen vertelt FOXTROT dit 
verhaal vanuit het perspectief van vader, 
zoon en moeder. Met uitgepuurde beelden 

en dicht op de huid gefilmd doet de film 
claustrofobisch aan. FOXTROT staat bijna 
voortdurend onder hoogspanning, slechts 
enkele keren onderbroken door wat 
flarden zwarte humor. 

Door de huidige regering 
in Israël werd de film koel 
onthaald. De minister 
van cultuur liet zich zelfs 
ontvallen dat Israël moest 

stoppen met het subsidiëren van films die 
de staat in een ongunstig daglicht stellen. 
Maar bij MOOOV  roepen  we FOXTROT uit 
tot één van de beste films die we gezien 
hebben.

“nachtmerrieachtige 
parabel over schuld, 

boete en toeval”
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26.04 / 20U00
28.04 / 17U00

Eén dag in een onopvallend Zuid-Chinees 
stadje. Enkele lamlendige Chinezen 
strijden om een tas vol geld. Ze zijn 
onhandig, gaan over lijken en ouwehoeren 
over van alles. Maar ondanks de spanning, 
absurditeiten en zwarte humor — zie 
de titel — is dit geen Chinese variant op 
Tarantino. De toon is 
serieuzer, echter. 
Liu Jian heeft een 
achtergrond als land-
schapschilder. Dat is te merken aan zijn 
tekenstijl die geënt is op de werkelijkheid. 

De animatie zelf is beperkt, maar precies. 
Bovendien zijn ook de onbeweeglijke 
gezichtsuitdrukkingen en houdingen 
bij Liu expressief. De geluidsband is 
realistisch, gedetailleerd in geluids-

effecten, diepte in het achtergrondgeluid 
en een aanstekelijke soundtrack. Het is 
niet moeilijk om in de film een kritiek op 
het moderne China te zien. 

Overal hangen ge-scheurde posters  en 
reclameborden, neon-lichten knipperen 

moedeloos, graffiti be 
kladt de muren: on 
geïnspireerde boodschap-
pen van markt kapitalisme 

en zelfexpressie. 
Maar dieperliggend gaat het over de 
menselijke natuur: over verlangen, over 
hebzucht, de keuzes die we onder ogen 
moeten zien en het noodlot dat ons treft. 

“Een begenadigd 
kunstenaar.”

REGIE Jian Liu  // China // 2017 // 77’ OV Mandarijn (Chinees) OT Nederlands DB MOOOV

HAVE A NICE DAY21.04 / 20U00

REGIE Samuel Maoz // Israël, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland  // 2017  // 113’ 
OV Hebreeuws, Arabisch, Duits OT Nederlands DB September Film 



FI
LM

8
Wist je dat... er jaarlijks ongeveer 6 miljoen mensen sterven ten gevolge van tabaksgebruik? 

Meer dan 600.000 hiervan zijn niet-rokers die passief meeroken. #SDG’s #SDGVoice2018

29.04 / 20U00

REGIE Kaouther Ben Hania // Tunesië, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Libanon, Qatar,
Zwitserland // 2017 // 100’ OV Arabisch OT Nederlands DB Cinéart

LA BELLE ET LA MEUTE

Mariam, een vrolijk Tunesisch meisje 
met grote lachende ogen, is 21. Zij en 
haar vriendin maken zich op voor een 
feestje. Ze schminken zich, passen een 
sexy jurk. Op de dansvloer laat Mariam 
zich verleiden door de knappe Youssef. 
En dan zien we Mariam 
plots in tranen, met een 
gescheurde jurk, zonder 
schoenen noch handtas. 

Ze is verkracht. Gedurende de rest van 
de nacht zal Mariam moeten vechten 
voor haar rechten en haar waardigheid. 
Maar hoe kan recht zegevieren als het 
aan de kant van de folteraars staat? Van 
ziekenhuis tot politiebureau, Mariam voelt 
de minachting en de intimidatie aan de 
lijve… 

Dit schokkende verhaal is gebaseerd 
op waargebeurde feiten. De jonge 
debuterende cineaste vertelt het zonder 
veel franjes. Als documentairemaakster 
toont ze deze kafkaiaanse nacht op een 
realistische manier. Het camerawerk 

is van een bijzondere 
vernuftigheid. 
De cineaste verdeelt 
het verhaal in 9 hoofd-
stukken van telkens 

één ononderbroken shot. De jonge actrice 
Mariam Al Ferjani incarneert Mariam op 
indrukwekkende wijze en als kijker volg 
je haar hartslag gedurende die éne nacht.

“Almaar meer
benauwende, 

strijdlustige film.”
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REGIE Sofia Djama // Algerije, Frankrijk, België, Qatar // 2017 // 102’ OV Arabisch, Frans 
OT Nederlands DB MOOOV

LES BIENHEUREUX

Algiers, 2008, twintig jaar na het begin 
van de burgeroorlog. Het rijke koppel 
Amel en Samir gaan uit eten om hun 
huwelijksverjaardag te vieren. Ze delen 
niet langer dezelfde ideeën en de avond 
verzeilt al snel in een moeilijk gesprek. 
Ze kunnen niet anders 
dan vaststellen dat hun 
idealen van weleer een 
illusie zijn geworden. 

Amel heeft het over verloren illusies en 
ziet geen toekomst meer voor haar land; 
daarom spoort ze hun zoon aan om in 
Europa verder te studeren. Samir wil 
dit niet. Intussen zwerft hun zoon met 
zijn vrienden rond in de straten van de 
hoofdstad. 

Met een oneindige tederheid en empathie 
voor haar personages en met een sterke 
sensuele cameravoering is dit debuut een 
treffend onderzoek naar de wonden uit het 
verleden van Algerije. 

Sami Bouajila en Nadia 
Kaci tonen het oudere 
koppel op een gevoelige 
en delicate manier. 
Maar met Lyna Khoudri 

als het meisje Feriel heeft de cineaste de 
ideale belichaming gevonden van de jonge 
Algerijnse generatie. Deze actrice won 
op het filmfestival van Venetië terecht de 
prijs van beste vrouwelijke actrice! 

“Gemaakt met 
moed en 

vastberadenheid”

29.04 / 20U00

REGIE Kaouther Ben Hania // Tunesië, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Libanon, Qatar,
Zwitserland // 2017 // 100’ OV Arabisch OT Nederlands DB Cinéart
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Wist je dat... in Vlaanderen meer dan 10% van de secundaire scholieren vroegtijdig 

de schoolbanken verlaat?  #SDG’s #SDGVoice2018

24.04 / 14U30MALA JUNTA

Tano, een jongen van 15, woont bij zijn 
moeder in de hoofdstad Santiago. Omdat 
zij veel afwezig is, doet de jongen waar hij 
zin in heeft. Hij hangt rond op straat en is 
een kleine crimineel geworden. Nadat hij 
nog maar eens opgepakt werd, sturen ze 
hem naar zijn vader die ver weg woont, 
in een klein dorp. Hij 
is er zeer opstandig en 
rebels en verveelt zich 
stierlijk. 

Maar dan leert hij Cheo kennen: een jonge, 
verlegen Mapuche indiaan die op school 
gepest wordt vanwege zijn afkomst. 
Daarenboven staat er in de streek iets op 
ontploffen, doordat een grote houtzagerij 
het niet zo nauw neemt met de grond van 
de Mapuche indianen. Een opstand breekt 

los. Een beklijvend verhaal dat mooi in 
evenwicht blijft, nooit de extremen opzoekt 
en sober in beeld is gebracht. Het gevecht 
om respect voor het Mapuche volk loopt 
simultaan met het gevecht dat Tano levert 
met zijn ouders: hij is opgegroeid met 
twee afwezige ouders en wil erkenning 

in plaats van afkeuring. 
De cineaste is zelf van 
Mapuche afkomst en 
kent de gewelddadige 
realiteit van haar volk 

dat bedreigd wordt door grote bedrijven 
en lokale overheden.

“Een film die hart en 
geweten weet te raken”

REGIE Claudia Huaiquimilla // Chili // 2016 // 89’ OV Spaans, Mapudungun 
OT Nederlands DB MOOOV
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20.04 / 20U00
29.04 / 14U30

Marlina is nog maar net weduwe 
geworden – ze bewaart haar echtgenoot 
als een mummie in een hoek van haar 
woonkamer – wanneer een lokale bende 
zich meldt in de afgelegen boerderij. Ze 
zeggen dat ze haar zullen beroven, dat ze 
haar waarschijnlijk ook 
zullen verkrachten, maar 
dat ze eerst graag een 
maaltijd willen. 

Dat dit niet goed kan aflopen voor de 
ongewenste bezoekers, suggereert 
de titel al. Met het hoofd van de 
vermoorde bendeleider gaat Marlina 
naar het politiebureau. Maar daarmee 
is ze als alleenstaande vrouw op het 
oerconservatieve en patriarchale eiland 
Sumba nog niet uit de problemen. Ze 

krijgt te maken met de revanche van de 
overlevende bendeleden. 

Met betoverende cinemascope beelden 
van schilderachtige landschappen en 
een Morriconeachtige filmscore doet de 

film helemaal aan een 
western denken, maar de 
jonge regisseuse draait 
hier de rollen om: de 
vrouw laat zich niet zomaar 

slachtofferen en neemt het heft zelf in 
handen. Deze indirecte commentaar op de 
situatie van de vrouw in het patriarchale 
Indonesië en de vrouwelijke solidariteit 
en zelfredzaamheid geven de film een 
interessante feministische toets. In tijden 
van “girl power” maakte Mouly Surya een 
originele en frisse film. 

“Gestileerde, 
feministische western 

over vrijgevochten 
vrouw.”

REGIE Mouly Surya // Indonesië // 2017 // 90’ OV Indonesisch OT Nederlands, Frans 
DB MOOOV 

MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS24.04 / 14U30



FI
LM

12
Wist je dat... het gemiddeld bruto uurloon van mannen in België

(volgens de laatste cijfers) zo’n 10% hoger ligt dan dat van vrouwen? #SDG’s #SDGVoice2018

21.04 / 14U30
29.04 / 17U00

Na de vakantie komen Laïs en Lucas bij 
elkaar te zitten in de klas. Lucas werd 
een gesloten jongen, sinds hij door een 
ongeval in een rolstoel zit. Laïs lijkt wel 
zijn tegenpool: uitbundig, brutaal en 
eigenwijs. Zij woont bij haar moeder en 
mist een vader in haar leven. In Lucas lijkt 
ze de geschikte partner in 
crime te vinden; zij krijgt 
hem namelijk zover om 
samen met haar op zoek 
te gaan naar haar vader. 

Met alleen een foto van de opvallende 
truck van haar vader op zak, trekken de 
twee naar een truckerscafé, zo’n 30 km 
van huis… 

Deze coming-of-age/roadmovie is een 
warm verhaal over vriendschap en 
de zoektocht naar een eigen plek. De 
regisseur neemt zijn jonge publiek au 
sérieux en schotelt hen geen stereotype 
karakters voor. De kinderen zijn geen 
superhelden of wizz kids, de volwassenen 

geen slapstickfiguren.

D’Addio laat zijn per-
sonages rondrijden over 
de zanderige wegen, 

doorheen een schitterend landschap. 
Het schept zowel een gevoel van vrijheid 
als van nietigheid. ON WHEELS is een 
mooi voorbeeld van hoe je een boeiende 
familiefilm maakt zonder te vervallen in 
kolder die aan een up tempo voorbijflitst.

“Inspirerende reis
 over zelfontdekking” 

REGIE Mauro D’Addio  // Brazilië // 2017 // 72’ OV Portugees OT Nederlands DB MOOOV

ON WHEELS
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22.04 / 20U00

REGIE Nabil Ayouch  // Marokko, België, Frankrijk // 2017 // 119’ OV Arabisch, Berbers, 
Frans OT Nederlands DB Cinéart

1982, Marokko, het Atlasgebergte. 
Abdullah, een gedreven onderwijzer mag 
geen les meer geven in de Berbertaal 
en hij vertrekt gedesillusioneerd naar 
Casablanca. 2011, Casablanca, een 
bruisende stad. Vier mensen die hun 
eigen leven willen leiden. 
Hakim is een groot fan 
van Freddy Mercury 
en wil in Frankrijk een 
rockcarrière uitbouwen. 

Salima wil een vrijgevochten vrouw 
zijn, maar moet thuis opboksen tegen 
haar dominante man. Joe, een joodse 
restauranthouder, zit klem tussen zijn 
verlangens en zijn afkomst. En dan is er 
nog Inès, een verwende tiener die haar 

seksualiteit ontdekt. De echo van de 
verbrijzelde dromen van Abdullah en de 
frustraties van Hakim, Salima, Joe en Inès 
zijn de vonken die de stad in lichterlaaie 
zullen zetten. 
In deze mozaïekfilm fileert Nabil 

Ayouch op kritische wijze 
opnieuw de Marokkaanse 
samenleving. 

De verschillende per-
sonages dromen van een betere toekomst 
of van de liefde, maar het is niet altijd 
makkelijk om die dromen waar te maken in 
een samenleving waar fundamentalisme 
aan belang wint. RAZZIA betekent ‘overval’ 
in het Arabisch en de film knettert van de 
urgentie en de noodzaak.

“Een must voor al wie 
geïnteresseerd is in 

dappere filmmakers”

RAZZIA21.04 / 14U30
29.04 / 17U00
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23.04 / 20U00

Anno 1929 wonen de Aboriginal Sam 
Kelly en zijn vrouw Lizzie op het land van 
Fred Smith, een vriendelijke predikant. 
In tegenstelling tot vele andere blanken 
gaat Fred wel respectvol om met de 
oorspronkelijke bewoners 
van het land. Maar dan 
krijgt de dominee een 
nieuwe buurman: ex-
militair Harry March, 
aangesteld als nieuwe 
stationschef. 

Deze blijkt helemaal geen eerbied te 
hebben voor mensen met een andere 
huidskleur. Wanneer Sam en zijn 
vrouw gevraagd worden om het station 
te renoveren, wordt Sam vernederd 
en beschouwt Harry Lizzie als zijn 

persoonlijke seksuele speeltje. De 
spanningen stijgen ten top als Harry de 
zoon van Sam en Lizzie vastketent. 

Warwick Thornton gebruikt het 
westerngenre om een 
aangrijpend verhaal te ver- 
tellen over het historisch 
diepgewortelde racisme 
van de blanken tegenover 
de Aboriginals. De hitte, 
de rode aarde, het stof 
en de woestijn zijn de 

karakteristieke elementen in deze film 
over kolonialisme, macht en uitbuiting. 
Grootse cinema die tegelijk ruw en 
poëtisch oogt en waarbij de prachtige, 
ongerepte natuur voor schitterende 
achtergrondbeelden zorgt.

“Schokkende 
wreedheid en 
betoverende 

schoonheid in 
western verpakt”

REGIE Warwick Thornton  // Australië // 2017 // 113’ OV Engels, Arrernte  
OT Nederlands DB Post Bills 

SWEET COUNTRY
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25.04 / 20U00

De zestienjarige Nisha is net zoals de rest 
van haar Noorse leeftijdsgenoten: ze gaat 
naar feestjes, hangt rond met vrienden en 
heeft haar oog laten vallen op een leuke 
jongen. 

Er is echter één verschil: 
Nisha moet alles stiekem 
doen, omdat ze van 
Pakistaanse afkomst 
is en haar ouders haar 
volgens hun tradities opvoeden. Wanneer 
haar vader Nisha ziet kussen, barst de 
bom. Voor de familie wordt Nisha een 
probleem, nog erger: ze is de schande 
van de familie! En dat moet veranderen, 
goedschiks of kwaadschiks. Drastische 
maatregelen volgen. 

Met de hulp van Maria Mozhdah, de sterk 
debuterende hoofdrolspeelster, maakt de 
jonge cineaste Iram Haq invoelbaar hoe 
scherp een gespleten cultuur kan snijden. 

Aan de ene kant heb je het vrije leven 
dat iedere opgroeiende 
tiener in Europa wil, aan 
de andere kant de ouders 
die zich naar een betere 
toekomst hebben geknokt 

en niet zomaar hun tradities willen 
loslaten, maar ook verscheurd geraken 
door de keuzes die ze maken. Een subtiele 
en ontroerende film die beide kanten van 
de culturele kloof en de generatiekloof 
probeert te begrijpen. Iram Haq weet waar 
ze het over heeft!

“Een film die bruist
 van authenticiteit”

REGIE Iram Haq  // Noorwegen, Duitsland, Zweden // 2017 // 106’ OV Noors, Urdu   
OT Nederlands DB Cinemien 

WHAT WILL PEOPLE SAY23.04 / 20U00

REGIE Warwick Thornton  // Australië // 2017 // 113’ OV Engels, Arrernte  
OT Nederlands DB Post Bills 
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22.04 / 11U00

De jonge schaapherder Zagros is volmaakt 
gelukkig in de bergen van Koerdistan. 
Zijn vrouw Havin, die samen met hun 
negenjarige dochter achterblijft als hij er 
met zijn kudde op uit trekt, voelt zich een 
stuk minder thuis. Sommigen in het dorp 
vinden haar te modern... 

Wanneer een 
tapijtverkoper begint op 
te scheppen over het 
feit dat hij iets met haar 
heeft, wordt Havin door de familie van 
Zagros hardhandig tot de orde geroepen. 
De druk wordt echter zo groot dat Havin 
met hun dochter naar België vlucht. 
Zagros reist zijn vrouw achterna. De 
afstand stopt de verdachtmakingen echter 
niet; daardoor slaat ook bij Zagros de 

onzekerheid toe.
ZAGROS handelt op het eerste gezicht 
over een cultureel conflict, groepsdruk, 
wijzigende man-vrouwverhoudingen en 
conservatief versus progressief. 

Onder dit alles ligt de kern 
van de film verscholen: 
een hartverscheurend 
drama over een man die 
het beste wil voor zijn 
familie en hemzelf, door 

de regisseur trefzeker en meeslepend tot 
leven gewekt, gedragen door levensechte 
vertolkingen. De film won vorig jaar de 
grote prijs op het filmfestival van Gent. 

“Boeiend drama 
over de clash 

tussen traditie en 
moderniteit”

REGIE Sahim Omar Kalifa // België // 2017 // 102’ OV Nederlands, Koerdisch
OT Nederlands DB Cinéart

ZAGROS

Wist je dat...minder dan 1% van de toegankelijke watervoorraad op aarde gebruikt kan worden 
als drinkwater? Laten we er dan ook zuinig en efficiënt mee omspringen! #SDG’s #SDGVoice2018
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S T EM  EN  W IN!
Alle films die vertoond worden tijdens MOOOV 
Filmfestival komen in aanmerking voor de DS 
Publieksprijs. Daarmee wordt de winnaar dé 
ideale graadmeter van het Vlaamse publiek voor 
een film met zicht op de wereld. 

Bepaal mee de winnende film. Vul het 
publieksprijskaartje in dat je bij elke vertoning 
overhandigd zal krijgen, volledig in (noodzakelijk 
om mee te doen) en maak kans op een 
halfjaarabonnement op De Standaard.

PUBL IEK SPR I J S
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TENTOONSTELLING
FO T O GR A F E  V ID A  DEN A

De affiche van MOOOV Filmfestival 2018 
is van de hand van Vida Dena (°1984), 
een Iraanse kunstenares, fotografe en 
filmmaakster. Vida werd geboren in 
Teheran. In 2013 verhuisde ze naar Gent 
om er aan het KASK film te studeren. 
Momenteel werkt en woont ze in Brussel.
In de zomer van 2016 reisde Vida terug 
naar Iran voor een reeks foto’s in opdracht 
van MOOOV. In de stad Orumieh, in het 
noordwesten van Iran, ligt een zoutmeer 
dat bekend staat om zijn bijzondere roze 
kleur. Met de kleur van het water in de 
witte, zoute omgeving van Orumieh, lijkt 
het wel of je er op een andere planeet 
bent. Vida nam er foto’s van mensen die 
op hun beurt ook foto’s maakten. 

De affiche toont een koppel dat in het meer 
staat. De jongen maakt zijn GSM proper 
met de sjaal van het meisje omdat hij een 
selfie wil maken terwijl hij op het water 
drijft. De vrouw staat volledig gekleed in 
het water. In Iran is het namelijk verboden 
voor vrouwen om in het openbaar een 
badpak te dragen. Hoewel het gevoel van 
zoutwater op je kleding verre van prettig 
is, kan de vrouw niet weerstaan aan de 
lokroep van het meer. Wat moet je anders 
als vrouw in Iran, als je het gevoel van 
gewichtloos wil ervaren? 

Meer info over Vida Dena: www.vidadena.
com. Volg haar op instagram (vidavena) 
en blijf zo op de hoogte van haar nieuwste 
werken.

Wie geïntrigeerd  raakte door de affiche van MOOOV 2018 kan van 24 april tot en 
met 7 mei 2018 in de stadsbibliotheek (Hendrik Heymanplein 3) nog meer werk 
van Iraanse kunstenares Vida Dena gaan bezichtigen. We nemen je verder mee 
op route met een selectie van de serie waaruit het beeld kwam voor de affiche.

24.04 - 07.05

 Wist je dat... slechts 6% van de energie die we in Vlaanderen gebruik 
afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen?  #SDG’s #SDGVoice2018
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24.04 - 07.05

DAG TEGEN DISCRIMINATIE: THE SALESMAN

Do 22 maart 2018/ 19u00 / Siniscoop/ tickets via www.siniscoop.be

In het kader van de dag tegen discriminatie en racisme kan je gaan kijken naar deze film 
in samenwerking met de lokale filmclub Filmmagie. De film snijdt ondermeer de man-
vrouw verhouding in Iran aan. In het voorprogramma vertonen we een kortfilm van Vida 
Dena (fotografe affichebeeld) ‘Ayan and the white balloon’, een zeer ontroerend portret 
over haar thuisland en hoe zij zich er tot verhoudt. 

BULGAARS EUROPEES VOORZITTERSCHAP: FILM GLORY

Do 12 april 2018/ 20u00 /Bib Sint-Niklaas

Van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 vervult Bulgarije voor het eerst het 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Om dit onder de aandacht te brengen 
vertonen we de Bulgaarse MOOOV film Glory (2017). Een spoorwegarbeider vindt tijdens 
het controleren van de rails langs de spoorbaan een tas met een paar miljoen aan 
bankbiljetten. Hij probeert de eerlijke weg te bewandelen en de corruptie aan te klagen, 
een moeilijke opdracht. 

OPENINGSFILM EN RECEPTIE: MALINA AND THE MURDER IN FOUR ACTS.

Vrij 20 april 2018 / 20u00 / Siniscoop

Vrijdag 20 april 2018 opent het festival officieel met de openingsfilm en aansluitend een 
receptie. MOOOV steunt de internationale ‘SHE decides-campagne’, een beweging die 
wereldwijd de fundamentele rechten van meisjes en vrouwen probeert te beschermen, 
er staan dan ook een aantal sterke films van vrouwelijke cineasten op het programma. 
Dit thema komt al zeer sterk in de verf  staan in deze openingsfilm met een vrouwelijke 
hoofdrol die letterlijk het heft in eigen handen neemt.

RANDACTIVITEITEN
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ARCHIPEL 2018

do 19 – di 24  april / diverse locaties / gratis

De Bib, het Cultuurcentrum, de boekhandelaars van de stad, en tal van andere 
cultuurpartners zorgen opnieuw voor een aantrekkelijk en gevarieerd programma 
op diverse locaties in de stad. Het is nu al uitkijken naar Wim Hazeu, de biograaf van 
Lucebert, naar Peter Holvoet-Hanssen en een herneming van zijn Dwangbuis van 
Houdini, naar Poëzie op zondagmorgen met een eerbetoon aan Hugo Claus, naar een 
muzikale vertolking over werk en leven van poètes maudits Jotie T’Hooft en Arthur 
Rimbaud, naar een theaterbewerking van Ilja L. Pfeijffers’ La Superba, naar boze 
en broze dichters, naar Christophe Vekeman of naar een scabreuze Reynaert, naar 
Rachida Lamrabet, naar Rubens in Italië, naar de uitreiking van de L.P. Boon Prijs of de 
Confituurprijs, en zo veel meer.

Alle details zijn te vinden op de website van De Bib en het Cultuurcentrum:
www.ccsint-niklaas.be
bib.sint-niklaas.be

ERFGOEDDAG

zo 22 april | 10u00 -  18u00 | diverse locaties | gratis 

Met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht zette FARO, de landelijke organisator 
van Erfgoeddag, er ons toe aan om materiaal te tonen over verkiezingen. Het SteM en 
Erfpunt Waasland (Zwijgershoek 14) laten de kiesstrijd openbarsten tussen o.a. Edmond 
Meert, Janssens de Vaerebeke, Reinaert De Vos, enz.

GROOTE FOORFEEST 

 za 5 mei - zo 6 mei / Grote Markt / gratis    

Het Foorfeest is terug! Na een geslaagde editie in 2015 en 2017 zal het feest opnieuw 
tijdens de meikermis op de Grote Markt van Sint-Niklaas plaatsvinden. Met als 
hoogtepunten Radio Modern op zaterdag 5 mei 2018 en de zondag 6 mei 2018 de 
zeepkistenrace. Daarnaast zijn er heel wat activiteiten te ontdekken: maak eens een 
ritje op een nostalgische kermisattractie, snuister rond op onze Vintage Markt of test 
enkele volksspelen uit.

ANDERE CULTURELE VOORJAARSACTIVITEITEN

Wist je dat... bijna 1 op 4 kinderen (5 tot 14 jaar oud) in de minst 
ontwikkelde landen betrokken is in kinderarbeid? #SDG’s #SDGVoice2018
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MOOOV Sint-Niklaas biedt pakketten aan voor verenigingen, bedrijven en andere 
geïnteresseerde groepen.

De pakketten bevatten een aantal filmtickets naar keuze en een fairtradegoodiebag. 
In het pakket zit ook een extra som vervat die rechtstreeks wordt besteed aan een 
filmvertoning voor bewoners van het Rode Kruis opvangcentrum. Wil je meer tickets? 
Of verkies je een andere film? Aarzel niet om de vraag te stellen, andere formules zijn 
mogelijk.

Bent u als vereniging, bedrijf, kleine kmo of binnen een ander groepsverband geïnteresseerd in een 

MOOOV pakket? Stuur een mailtje naar internationalesamenwerking@sint-niklaas.be voor 15 april. 

AANBOD PAKKETTEN

Wist je dat MOOOV SDG Voice is in 2018? Dit betekent dat we je, samen met de andere 
5 Voices (Natagora, VVSG, VBO, Joker & Metro) uitgebreid en via verschillende kanalen 
gaan informeren over de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Kijk snel 
verder, zoek de SDG-weetjes in deze brochure, en lees meer over een wereld in 
verandering op www.mooov.be! of www.sdgs.be!

21
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WEKELIJKSE FILMVERTONINGEN IN
Bree, Diest, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, 
Maaseik, Neerpelt, Sint-Truiden, Tongeren en 
Turnhout.

FILMEDUCATIE
Schoolvoorstellingen met achtergronddossiers 
bij meer dan 300 films, visiedagen voor 
leerkrachten en andere educatieve projecten.

FILMDISTRIBUTIE
Filmdistributie van bijzondere wereld- 
films in de hele Benelux.

MOOOV OP MAAT
Een aanbod voor lokale besturen in heel 
Vlaanderen.

MOOOV MAKERS
Cultureel ondernemerschap in de praktijk.

MOOOV.BE

FILMFESTIVALS

Brugge

Turnhout

Genk

Sint-Niklaas

Roeselare

Lier

Beringen

Dilbeek

Lumière

UGC

Euroscoop/ C-mine

cultuurcentrum

Siniscoop

Cityscoop

CC Vredeberg

LOC Den Bril

Cinema Variétés

TheRoxyTheatre

CC Westrand



PRAKTISCH

LOCATIES EN TICKETS:

SINISCOOP

Stationsplein 12 – 9100 Sint-Niklaas

Toegangsprijzen: 8.5 EUR – 7.5 EUR voor kansenpashouders en leden gezinsbond, 65+, 
student met kaart en kinderen onder 12 jaar. 
Tickets kunnen online aangekocht worden via www.siniscoop.be of www.mooov.be.

ALLE INFO

Team internationale samenwerking, stad Sint-Niklaas 
tel 03 778 31 32
 e-mail: internationalesamenwerking@sint-niklaas.be
www.mooov.be of word fan van onze pagina SOLIDAIR Sint-Niklaas op facebook.
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PARTNERS UITGELICHT

SINISCOOP

Op een boogscheut van de markt van Sint-Niklaas, vlak naast het station, bevindt zich 
Siniscoop. Het gebouw beslaat een totale oppervlakte van 19.500 m2 en omvat een bioscoop 
met 8 zalen, een parking, horecazaken en diverse ontspanningsfaciliteiten waardoor 
de bezoeker een ruim en gevarieerd aanbod heeft aan ontspanning, zowel ‘s avonds 
als overdag. Siniscoop hecht belang aan kwaliteit en heeft de bioscoopzalen ingericht 
volgens de beste internationale normen voor comfort, geluid- en beeldtechnologie. 
www.siniscoop.be  

RODE KRUIS OPVANGCENTRUM

Het Rode Kruis opvangcentrum zorgt voor een menswaardige opvang van asielzoekers. 
Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger, vervolging… Het merendeel 
van hen verblijft in landen van de Derde Wereld. Maar ook in Europa en België komen 
mensen toe op zoek naar een nieuwe thuis en een veilige haven. Op verzoek van de 
overheid organiseert het Rode Kruis een deel van de opvang van asielzoekers.

Andere partners zijn Cultuurcentrum Sint-Niklaas, Den Azalee, Filmmagie, Bibliotheek Sint 
Niklaas en  Oxfam Wereldwinkel Sint-Niklaas.
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24.04 - 07.05 FOTOTENTOONSTELLING VIDA DENA

VR 20.04 20U00 MARLINA, THE MURDERER IN FOUR ACTS

ZA 21.04

14U30 ON WHEELS

20U00 FOXTROT

ZO 22.04

11U00 ZAGROS

17U00 BREATHLESS

20U00 RAZZIA

MA 23.04 20U00 SWEET COUNTRY

DI 24.04 14U30 MALA JUNTA

20U00 A SEASON IN FRANCE

WO 25.04 20U00 WHAT WILL PEOPLE SAY

DO 26.04
14U30 A SEASON IN FRANCE

20U00 HAVE A NICE DAY

VR 27.04 17U00 LES BIENHEUREUX

ZA 28.04 17U00 HAVE A NICE DAY

ZO 29.04

14U30 MARLINA, THE MURDERER IN FOUR ACTS

17U00 ON WHEELS

20U00 LA BELLE ET LA MEUTE

PROGRAMMASCHEMA

www.mooov.be


