
Aarschot

DONDERDAG

17 
NOVEMBER

20u

 CC Het Gasthuis

 The Normal Heart FILM

Het is 1981. De medische wereld wordt ruw opgeschrikt 
door een mysterieuze nieuwe ziekte die alleen 
homoseksuelen lijkt te treffen. De schokkende wijze 
waarop het verplegend personeel met de aidspatiënten 
omgaat is voor schrijver Ned Weeks een directe 
aanleiding om “Gay Men’s Health Crisis” (GMHC) op te 
starten. Maar de zeer confronterende communicatiestijl 
van Ned Weeks doet de gemoederen soms hoog 
oplaaien. De strijd van GMHC voor aandacht wordt in 
deze beklijvende fi lm zeer direct in beeld gebracht.

ZATERDAG

26 
NOVEMBER

20u

 CC Het Gasthuis

Carol FILM

Carol is de pronkechtgenote van een zakenman en 
moeder van een dochtertje van tien. Hoewel het haar 
schijnbaar aan niets ontbreekt, voelt ze een knagende 
leegte. Dan ontmoet ze de timide, twintig jaar jongere 
Therese, een winkelbediende die ook niet helemaal 
gelukkig is met haar aanstaande. Langzaam groeien de 
twee vrouwen, ondanks verschil in leeftijd en sociale 
klasse, naar elkaar toe. Maar lesbische liefde blijkt in het 
Amerika van 1952 nog meer taboe dan ontrouw.

DINSDAG

29 
NOVEMBER

20u

 CC Het Gasthuis

Chez Nous TONEEL

Sinds jaar en dag is iedereen welkom in het gezellige 
café ‘Chez Nous’, waar uitbater Vic onvermoeibaar 
klaarstaat met raad en daad. Bert is er nooit meer 
weggegaan, en ook voor Michael, Marjan, Thijs, Peter-
Jan, Felicia en vele anderen is de ‘Chez Nous’ een 
tweede thuis. Allen kijken uit naar de Antwerp Pride, 
maar boven het café pakken zich donkere wolken 
samen. Wanneer het noodlot toeslaat, lijkt alles 
verloren. En dan komt er iemand op de proppen met een 
gewaagd plan...
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➊ CC Het Gasthuis
 Gasthuistraat 22
Gasthuisschuur - 
fi lmvoorstellingen
Tickets: 4 € / 3 € (korting op 
vertoon van je eigen geldige 
Çavariapas)
Tickets kunnen enkel de 
avond zelf gekocht worden 
(cash, geen Bancontact)
Theaterzaal - toneel
Tickets: 10 € / 9 € (op vertoon 
van je eigen geldige 
Çavariapas)
Reservatie en tickets via 
www.hetgasthuis.be of 
tickets@hetgasthuis.be

➋ JC De Klinker
 Demervallei 14

Mixed
Mixed is dé holebi-jongerenvereniging tot en met 30 jaar in 
Aarschot. We organiseren superleuke ontspannende activiteiten en 
vormingen voor scholen en jeugdbewegingen. Daarnaast houden 
we spetterende fuiven. Het accent ligt altijd op jezelf kunnen zijn, 
je thuis voelen. Elke 1e en 3e donderdag van de maand is er café in 
JC De Klinker in Aarschot.
www.mixedonline.be - info@mixedonline.be

Aarschot.link
Met Aarschot.link trachten we leuke uitstappen te maken, zodat 
je gay vriendschappen kunt uitbouwen. We schuwen geen 
onderwerpen en hopen je weldra op een activiteit of maandelijks 
Café te begroeten. Elke eerste dinsdag van de maand bespreken we 
samen ideeën voor de volgende nieuwe activiteiten of praten we na 
over voorbije activiteiten. 
www.aarschot.link - info@aarschot.link - 016-46 42 96

      
v.u.: Kris Gielen, Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven

www.holebifi lmfestival.be
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