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Boulevard FILM

Nolan Mack werkt al 26 jaar bij dezelfde bank. Zowel hij 
als zijn vrouw Joy zien hun huwelijk als een vertrouwde 
vlucht uit een monotoon bestaan. Tijdens een omweg 
door een achterbuurt komt hij Leo tegen. Zijn obsessie 
voor de jonge gigolo schudt een kant van hem wakker 
die hij zijn hele leven heeft onderdrukt. Maar de 
ontmoetingen met Leo lopen niet van een leien dakje. 
Nolan zal moeten kiezen: vasthouden aan zijn saaie 
bestaan of uitkomen voor wie hij echt is.
Dit is de laatste fi lm waarin Robin Williams (Oscar voor 
zijn rol in “Good Will Hunting”) heeft gespeeld, en hij zet 
eens te meer een meesterlijke vertolking neer.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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Die Reise nach Kafi ristan FILM

 ★ FILMKLASSIEKER
De Zwitserse etnologe Ella Maillart vertrok anno 
1939 in een Ford Roadster vanuit Genève richting 
Kaboel, samen met landgenote en schrijfster 
Annemarie Schwarzenbach. De reis bood het 
tweetal een vluchtroute voor de dreigende oorlog 
en Schwarzenbach hoopte eindelijk van haar 
morfi neverslaving af te komen. Maillart schreef 
reportages, Schwarzenbach maakte er de foto’s bij 
en tussendoor gingen de vrouwen ook nog eens een 
heftige relatie aan.
De adembenemende shots van woestijnen en 
historische locaties maken van deze roadmovie een 
lust voor het oog, net als de stijlvolle aankleding uit 
de jaren dertig en de uitrusting van de dames. Actrice 
Jeanette Hain oogt bij momenten even krachtig en 
jongensachtig fotogeniek als de echte Annemarie 
Schwarzenbach.
Taal: Duits gesproken - Nederlandse ondertitels
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➊ CC De Kruisboog
Polyvalente Theaterzaal
 Sint-Jorisplein 20   
 016-80 56 96
Tickets: 4 € / 3 € (korting voor 
-26 en 55+)
Tickets kunnen aangekocht 
worden via 
www.dekruisboog.be of 
telefonisch op 
016-80 56 96 of aan de ingang 
van de zaal vanaf een half uur 
voor de voorstelling.

Gratis drankje
Na de voorstelling krijg je met je ticket een drankje (gewone bieren, 
frisdrank of koffi  e) in het Theatercafé van het CC De Kruisboog. 
Het moet wel je eigen ticket zijn van die avond zelf (met andere 
woorden: één ticket per persoon, per avond).

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

www.holebifi lmfestival.be
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