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MINARI
Verenigde Staten, jaren ‘80. Een Koreaans gezin verhuist naar het 
landelijke Arkansas om er zijn eigen American Dream waar te ma-
ken. Met vallen en opstaan proberen ze hun plek te vinden in de 
nieuwe gemeenschap en de boerderij rendabel te maken. Onder-
tussen schemert de bezorgdheid voor de hartafwijking van zoon-
tje David voortdurend op de achtergrond. Wanneer grootmoeder 
bij ze intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.

Verenigde Staten | 2020 | 116 minuten | Regie: Lee Isaac Chung | Met: 
Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, Will 
Patton e.a.

 7 oktober | 20.15 uur | CC Guldenberg 

THE FATHER 
De dementerende Anthony weigert alle hulp van zijn dochter 
wanneer hij ouder en steeds minder autonoom wordt. Zij vertrekt 
naar Parijs en wil er zeker van zijn dat er zorg gedragen wordt voor 
haar vader. Wanneer zijn toestand verslechtert, begint hij te twij-
felen aan zijn dierbaren, aan zijn eigen gedachten en zelfs aan wat 
er echt is.

Verenigd Koninkrijk | 2020 | 97 minuten | Regie: Florian Zeller | Met:  
Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots e.a.

 28 oktober | 20.15 uur | CC Guldenberg 

QUO VADIS, Aida?
Juli 1995. Aida werkt als tolk in Srebrenica op de Nederlandse basis 
van de Verenigde Naties. Het Bosnisch-Servische leger rukt steeds 
verder op en Aida zoekt - net als 20.000 andere Bosnische mos-
lims - een veilige uitweg voor haar gezin. Aanvankelijk is ze ervan 
overtuigd dat de VN hen zal beschermen, maar wanneer de chaos 
steeds groter wordt, blijkt ze daar niet op te kunnen rekenen en 
probeert ze uit alle macht zelf haar man en zonen te redden.

Bosnië-Herzegovina | 2020 | 100 minuten | Regie: Jasmila Žbanić  
Met: Jasna Đuričić, Boris Isaković, Raymond Thiry, Johan Helden-
bergh e.a.

 21 oktober | 20.15 uur | CC Guldenberg 



THE WORST PERSON IN THE WORLD
Julie is een jonge vrouw die nog niet goed weet wat ze met haar 
leven wil. De keuze voor de man met wie ze dat leven wil delen, is 
daardoor des te neteliger. En dat in een samenleving waarin ver-
wachtingspatronen met het klimmen van de jaren almaar beklem-
mender worden. Wanneer ze dertig wordt, zet ze een punt achter 
haar stabiele relatie met de 45-jarige succesvolle schrijver Aksel. 
Ze ontmoet de jongere en knappe Eivind, met wie ze zich in een 
nieuw avontuur stort.

Noorwegen | 2021 | 128 minuten | Regie: Joachim Trier | Met: Renate 
Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum e.a.

 9 december | 20.15 uur | CC Guldenberg 

COMPARTMENT N° 6
De Finse Laura neemt vanuit Moskou de trein richting Moermansk. 
Ze moet tijdens de lange reis haar wagon noodgedwongen de-
len met de Russische mijnwerker Ljoha met wie ze op het eerste 
gezicht niks gemeen lijkt te hebben. Maar terwijl de trein door-
dendert en de vreemdelingen hun schild langzaam laten zakken, 
blijken ze elkaar beter te begrijpen dan gedacht. Zo ontstaat er 
een onverwachte band, die ze een nieuw perspectief op het leven 
biedt.

Finland | 2021 | 107 minuten | Regie: Juho Kuosmanen | Met: Seidi 
Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug e.a.

 23 december | 20.15 uur | CC Guldenberg 

UN MONDE
Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar gro-
te broer Abel op de speelplaats wordt lastiggevallen. Terwijl haar 
vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt 
vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheu-
rende keuze staat. Een meeslepende duik in het niet zo onschul-
dige leven op school.

België | 2021 | 73 minuten | Regie: Laura Wandel | Met: Maya Van-
derbeque, Günter Duret, Elsa Laforge, Laura Verlinden, Karim Le-
klou e.a.

 16 december | 20.15 uur | CC Guldenberg 



CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM CC WEVELGEM

FILMFANFILMFANFILMFAN

GAGARINE
Youri, 16 jaar, is opgegroeid in Gagarine, de enorme rode bakstenen 
woonwijk van Ivry-sur-Seine. Hij droomt ervan om ruimtevaarder te 
worden. Wanneer hij hoort dat Gagarine met de sloop wordt be-
dreigd, besluit Youri zich bij het verzet aan te sluiten. Met de hulp 
van Diana, Houssam en de andere inwoners, is het zijn missie om de 
stad, die zijn “ruimteschip” geworden is, te redden.

Frankrijk | 2020 | 97 minuten | Regie: Fanny Liatard & Jeremy 
Trouilh | Met: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Fin-
negan Oldfield e.a.

 13 januari | 20.15 uur | CC Guldenberg 

ICH BIN DEIN MENSCH
Wetenschapper Alma werkt bij het vooraanstaande Pergamon-
museum in Berlijn. Om in aanmerking te komen voor extra onder-
zoeksbudget, wordt ze overgehaald om deel te nemen aan een 
bijzondere studie. Ze moet drie weken lang samenwonen met een 
levensechte robot, die volledig op haar persoonlijke behoeftes en 
karakter is afgestemd. Zo ontmoet Alma Tom, het mechanische 
equivalent van haar perfecte levenspartner, die tot het absolute 
uiterste zal gaan om haar gelukkig te maken…

Duitsland | 2021 | 105 minuten | Regie: Maria Schrader | Met: Maren 
Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw e.a.

 10 februari | 20.15 uur | CC Guldenberg 

THE ASSISTANT
Jane heeft een nieuwe job als assistente bij het bedrijf van een 
succesvolle filmproducent. Als jongste werknemer maakt ze lan-
ge dagen, voornamelijk gevuld met: kopieën maken, koffie halen, 
afspraken noteren en de rommel van anderen opruimen. Collega’s 
zetten haar constant op haar plaats. De grote baas zelf blijft on-
zichtbaar, maar zijn dominante karakter en explosieve willekeur 
is voortdurend voelbaar op kantoor. Langzaamaan, terwijl de dag 
vordert, krijgt Jane steeds meer zicht op de omvang van de ver-
dorvenheid en de heersende zwijgcultuur in het bedrijf.

Verenigde Staten | 2019 | 87 minuten | Regie: Kitty Green | Met: 
Julia Garner, Owen Holland, Jon Orsini e.a.

 27 januari | 20.15 uur | CC Guldenberg 
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SON – MOTHER
Weduwe Leila woont met haar 12-jarige zoon Amir en haar 2-ja-
rig dochtertje in een huurkamer. De fabriek waar ze werkt, zit in 
moeilijke papieren en ze vreest ontslagen te worden. Trouwen 
met buschauffeur Kazem zou een oplossing kunnen zijn voor 
haar financiële problemen. Maar Kazem heeft een dochter van 
12 jaar en volgens een Iraanse religieuze traditie mag een jongen 
niet met een meisje onder één dak wonen als ze geen bloedver-
wanten zijn. Leila staat voor een hartverscheurende keuze.

Iran | 2019 | 102 minuten | Regie: Mahnaz Mohammadi | Met: Raha 
Khodayari, Mahan Nasiri, Reza Behboodi, Shiva Ordooie e.a.

  17 februari | 20.15 uur | CC Guldenberg 

C’MON C’MON 
Radiojournalist Johnny werkt aan een project waarbij hij verschil-
lende kinderen interviewt over hun dromen en de toekomst van 
de wereld. Zijn zus Viv vraagt hem om op haar 9-jarig zoontje 
Jesse te letten terwijl zij voor haar man, die kampt met psychi-
sche klachten, moet zorgen. Wanneer Johnny zijn neefje onder 
zijn vleugels neemt tijdens een roadtrip van Los Angeles naar 
New York en New Orleans, ontstaat er langzaam een unieke band 
tussen de twee.

Verenigde Staten | 2021 | 109 minuten | Regie: Mike Mills | Met: 
Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman e.a.

 17 maart | 20.15 uur | CC Guldenberg

NOTRE-DAME DU NIL
Rwanda, 1973. Hoog op een heuvel, aan de bron van de Nijl, ligt 
het prestigieuze katholieke internaat Onze-Lieve-Vrouw van de 
Nijl. In deze meisjesschool wordt, onder leiding van een Belgi-
sche zustercongregatie, de toekomstige elite van het land ge-
vormd. De meisjes delen dezelfde dromen en twijfels. Maar ook 
in deze afgeschermde gemeenschap sijpelen de etnische span-
ningen binnen, spanningen die even later het hele land in vuur en 
vlam zullen zetten.

Rwanda | 2019 | 93 minuten | Regie: Atiq Rahimi | Met: Santa 
Amanda Mugabekazi, Albina Sydney Kirenga, Angel Uwamahoro 
e.a.

 31 maart | 20.15 uur | CC Guldenberg 



soorten Tickets
Te koop vanaf 20 juni

Groot abonnement: de 12 films + gratis brochure € 60

Voordeeltarief vanaf 6 films per persoon | Films op voor-
hand te kiezen*      

€ 5/film

Los ticket € 7/film of 24 UiTPASpunten

Brochure € 5 of 12 UiTPASpunten

*Vanaf 6 films per persoon krijg je het reductietarief van 5 euro per film. Opgelet: dit abonne-
ment is per persoon (combineren met een partner, vriend(in) kan niet). Je kiest de films voor 
het abonnement bij het begin van het seizoen. Verhinderd? Ruilen kan steeds voor een andere 
film binnen het seizoen.  

Waar tickets kopen
Abonnementen enkel te koop aan de infobalie van CC Guldenberg of via mail te reserveren: 
cultuurcentrum@wevelgem.be. Geef door welke films je kiest.

Losse tickets kan je ook kopen via de webshop: www.wevelgem.be/webshop.

Openingsuren balie CC Guldenberg
Tickets verkrijgbaar voor de film vanaf 19.30 uur. 
maandag: 9 - 12 uur
dinsdag: 9 - 12 uur
woensdag: 9 - 12 uur  13.30 - 18.30 uur
vrijdag: 9 - 12 uur 

CC Guldenberg
Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem
cultuurcentrum@wevelgem.be | 056 43 34 95 | www.ccwevelgem.be 

Op de hoogte blijven
Wil je geen informatie missen rond Filmfan? Ben je graag op de hoogte van extra filmprogram-
matie? Bezorg ons je e-mailadres door een mail te sturen naar cultuurcentrum@wevelgem.be 
en we houden je verder op de hoogte!

De selectie van de twaalf films gebeurt in samenwerking met De Betere Film Wevelgem

i.s.m. De Betere Film Wevelgem
v.u.: Servaas Boucquey, Acaciastr. 1 Wevelgem


