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Behind the Candelabra FILM

Nog voor Elvis, Elton John en Eddy Wally was er de 
pianolegende en extravagante Las Vegasentertainer 
Liberace! De fi lm zoomt in op de vijf jaar durende 
stormachtige relatie van Liberace met de veel jongere 
Scott Thorson. Meer nog dan Liberaces carrière neemt 
deze fi lm het persoonlijke leven van de ster onder de 
loep, met al de overdadige luxe en de excessen, maar 
ook met de menselijke en tragische kant van beide 
mannen. Bewonder Michael Douglas en Matt Damon 
zoals je ze nog nooit zag, inclusief glitterpakken, 
overdadige juwelen én talrijke bedscènes. Deze fi lm 
van topregisseur Steven Soderbergh (bekend van o.a. 
“Sex, Lies & Videotape”, “Erin Brockovich” en “Ocean’s 
Eleven”) won twee Golden Globes en een massa andere 
prijzen.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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 GCC Coloma
     (Roosezolder)

 The Danish Girl FILM

Kopenhagen, 1926. De Deense schilderes Gerda 
Wegener gebruikt haar man Einar als vrouwelijk model. 
Vanaf dan kleedt Einar zichzelf steeds vaker als een 
vrouw. Hij noemt zichzelf voortaan Lili. Met de steun van 
Gerda gaat ‘Lili’ op zoek naar zichzelf, een beslissing die 
een grote impact heeft op hun leven en operaties vereist. 
Onderweg ontmoeten ze kunsthandelaar Hans Axgil 
(Matthias Schoenaerts), een jeugdvriend van Einar. De 
drie beginnen een complexe liefdesrelatie.
“The Danish Girl” is geïnspireerd op het levensverhaal 
van Lili Elbe, de transgender die een van de eerste 
geslachtsveranderende operaties onderging.
De fi lm van Tom Hooper haalde drie nominaties voor de 
Golden Globes en vier Oscarnominaties binnen. Alicia 
Vikander verzilverde de Oscar voor ‘Best Supporting 
Actress’.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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➊ GCC Coloma
Roosezolder
 Joseph Depauwstraat 25
     Sint-Pieters-Leeuw
 02-371 22 62
Tickets: 3 €

GCC Coloma
Het kasteel Coloma biedt een mooi kader voor culturele activiteiten. 
In de zomer zijn het park en de rozentuin een bezoekje waard. 
Dit jaar heeft uitzonderlijk ook het Holebifi lmfestival hier plaats, 
op de gezellige Roosezolder van het kasteel. De gemeente Sint-
Pieters-Leeuw neemt hiermee voor de vijfde maal deel aan het 
Filmfestival.Het gemeentebestuur is zich bewust van de noodzaak 
om aandacht te besteden aan specifi eke doelgroepen, zoals 
holebi’s. Holebi’s vormen immers een deel van de maatschappij 
en ieders mening telt.Door zijn medewerking te verlenen aan het 
Holebifi lmfestival hoopt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-
Leeuw een deur naar dialoog te openen.
Naast de twee fi lmvoorstellingen die gepland zijn in GCC Coloma 
kun je ook terecht in de hoofdbibliotheek waar boeken en fi lms die 
de holebithematiek beslaan, in de kijker worden gesteld.
Meer info en inlichtingen op de dienst Gelijke Kansen: 
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

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

www.holebifi lmfestival.be
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