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 Westrand

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.
Op het Filmfestival van Cannes in 2015 was “Carol” een 
van de favorieten: Rooney Mara ging met de prijs voor 
beste actrice naar huis en regisseur Todd Haynes mocht 
de Queer Palm in ontvangst nemen. In 2016 sleepte de 
fi lm 6 Oscarnominaties in de wacht.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels

DINSDAG

22 
NOVEMBER

20u30

 Westrand

 Viva FILM

Jesús is een jonge kapper die in een dragnachtclub 
te Havanna werkt en ervan droomt zelf performer 
te worden. Aangemoedigd door zijn mentor, Mama, 
krijgt Jesús zijn kans om te schitteren op het 
podium. Maar wanneer zijn vader Angel, die hij al 
jaren niet heeft gezien, abrupt opduikt, staat zijn 
wereld op zijn kop. Vader en zoon botsen over hun 
tegengestelde verwachtingen en vechten die verschillen 
in het openbaar uit. Maar wanneer beide mannen 
ondanks alles toch langzaam weer naar elkaar toe 
groeien, ontpopt “Viva” zich tot een ontroerende en 
hartverwarmende geschiedenis.
“Viva” was de Ierse inzending voor Beste Niet-
Engelstalige Film voor de Oscars van 2015.
Taal: Spaans gesproken - Nederlandse ondertitels
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Kasteelstraat

Henri 
Moeremanslaan

Ninoofsesteenweg

Afrit 12

Afrit 13Kamerijklaan

Kattebroekstraat

Spanjebergstraat

Stationsstraat
R01

➊ Westrand
 Kamerijklaan 46
Tickets: 7 € / 6.5 € (-21/
dagstudenten en 65+)
verkrijgbaar via 
www.westrand.be
Na de voorstelling biedt Sacha 
je, in ruil voor je evaluatiebriefje, 
een drankje aan.

Westrand
Cultuurcentrum Dilbeek - Westrand heeft een jarenlange traditie 
van fi lmprogrammering: de dinsdagavondfi lms, De Wereld Rond 
(exploratiefi lms), de Filmstones (ontbijtfi lms), fi lms voor scholen, 
Mooov (fi lms met een blik op de wereld), Kotteekoer (zomers 
fi lmfestival op locatie) en Docville (documentaires). Hierbij worden 
maatschappelijke thema’s niet geschuwd. Wanneer we dan de 
vraag krijgen om te participeren aan het Holebifi lmfestival, gaan 
we daar graag op in. In samenwerking met de Dilbeekse vereniging 
Sacha zullen er in Westrand een aantal fi lms rond deze thematiek 
worden getoond.

Sacha
Ook dit jaar schaart Sacha zich weer achter het Holebifi lmfestival. Sacha richt zich in haar activiteiten tot 
de holebi’s van de Vlaamse rand van Brussel. Op een laagdrempelige en gezellige wijze krijgen haar leden 
de mogelijkheid om op verhaal te komen, netwerken uit te breiden, in vriendschap samen te komen,… en 
vooral zichzelf te zijn. En waarom deze keer niet eens een fi lmpje meepikken samen met familie en niet-
holebivrienden ?

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

www.holebifi lmfestival.be
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