
30

TROPHY
Qatar, VK, VS - 2017 - 1u47 - REGIE 
Christina Clusiau, Shaul Schwarz - D 
Engels OT Geen
Vertoningen don 22.03 om 17u, zat 
24.03 om 21u30, zon 25.03 om 11u 
(ZED-Vesalius)

De jacht op de Big Five (olifant, 
buffel, leeuw, nijlpaard en neus-
hoorn) brengt altijd grote emoties 
teweeg bij voor- en tegenstanders. 
Met een buitengewone cinema-
tografie brengt Trophy een gepas-
sioneerd – al dan niet overtuigend 
– argument voor de legale jacht en 
de link tussen natuurbehoud en 
trofee-jacht. 

UNREST
VK, VS - 2017 - 1u38 - REGIE Jennifer 
Brea - D Engels OT Nederlands
Vertoning vrij 23.03 om 20u 
(Auditorium Vesalius)

Fibromyalgie en CVS zijn nog 
steeds voor velen, inclusief dokters, 
onbekende aandoeningen. Al te 
snel wordt verwezen naar psycho-
logische ondersteuning zonder dat 
dit de patiënt helpt. De regisseur, 
gefrustreerd door het uitblijven van 
efficiënte medische behandeling, 
filmt zichzelf in haar lange weg naar 
beterschap en gaat op zoek naar 
lotgenoten.
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VISAGES VILLAGES
Frankrijk - 2017 - 1u30 - REGIE Agnès Varda, JR - D Frans OT Nederlands
Vertoningen vrij 23.03 om 20u (Kinepolis), ma 26.03 om 17u30 (ZED-STUK)

De krasse, bijna 90-jarige regisseur Agnès Varda – de heldin van de Nouvelle Vague cinema – ont-
moet JR, een dromerige jonge artiest balancerend op het kruispunt tussen fotografie en street art. 
Het tweetal trekt op avontuur langs de Franse wegen, waarbij Varda bewijst dat ze qua inventi-
viteit en levenslust nog steeds niet moet onderdoen voor de nieuwe generatie. Een hartverwar-
mende roadmovie, teder afscheid van een legende én ode aan de onsterfelijkheid van creativiteit.

VRIJDAG 23.03
20u Unrest | 22u Panelgesprek

DOCVILLE+ CHRONISCH 
VERMOEIDHEID- 
SYNDROOM & 
FIBROMYALGIE –  A TIME 
FOR UNREST 

LOCATIE: AUDITORIUM VESALIUS

Fibromyalgie en CVS zijn nog steeds 
voor velen, inclusief dokters, onbe-
kende aandoeningen. In sommige 
landen (zoals Denemarken) staan ze 
als puur psychosomatische aandoenin-
gen geklasseerd, terwijl men in andere 
landen intensief blijft zoeken naar een 
symptoombestrijdende behandeling. 
Tijdens het panelgesprek wordt die-
per ingegaan op de complexe proble-
matiek die CVS met zich meebrengt. 
Een overzicht van de wetenschappe-
lijke stand van zaken en enkele hoop-
gevende pistes wordt meegegeven. 
I.s.m. Wake-up Call Beweging (belangen-
vereniging CVS en Fibromyalgie). 

In aanwezigheid van dokter Jim Faas 
(Nederland) en Professor dr. em. Frank 
Comhaire (UGent), gemodereerd door 
Gunter De Bock (WUCB). 

69 MINUTES OF 86 DAYS
Noorwegen - 2017 - 1u10 - REGIE Egil Håskjold Larsen - D Arabisch OT Engels, Nederlands
Vertoningen din 27.03 om 19u30 (ZED-STUK), don 29.03 om 13u (ZED-Vesalius)

De 3-jarige Lean komt verkleumd en verward aan in Griekenland. Op een strand vol met brok-
stukken, reddingsvesten, verwarring en gegil baant Lean zich een weg op zoek naar een bekend 
gezicht. Het publiek kijkt 86 dagen mee door haar ogen, en deelt in haar angst en onzekerheid 
maar ook  verwondering en plezier.

Deze film wordt voorafgegaan  
door de kortfilm Listen  
(15 min.)


