
Diest

VRIJDAG 

25 
NOVEMBER

20u30

 CC Diest-Begijnhof

Freeheld FILM

New Jersey, anno 2002. Ondanks hun leeftijdsverschil 
vallen Laurel (Julianne Moore) en Stacie (Ellen Page) als 
een blok voor elkaar. Laurel is rechercheur bij de politie 
en Stacie is automecanicien. Samen vinden ze het 
perfecte huis, waarvan Laurel de lening op zich neemt. 
Wanneer Laurel de diagnose ‘kanker in een vergevorderd 
stadium’ krijgt, valt hun droom om samen oud te worden 
in duigen. Laurels grootste wens is dat Stacie, na haar 
dood, in hun huis kan blijven wonen. Dat kan alleen als 
Stacie het pensioen van Laurel erft. De wethouders van 
Ocean County (VS) steken daar een stokje voor, omdat 
de vrouwen niet getrouwd zijn.
Regisseur Peter Sollet baseerde deze pakkende film op 
een waargebeurd verhaal.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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Quand on a 17 ans FILM

De 17-jarige Damien, zoon van een militair, woont bij 
zijn moeder in de Franse Alpen, terwijl zijn vader op 
buitenlandse missie is. Op school wordt hij fysiek gepest 
door Thomas. Omdat Thomas’ moeder erg ziek is, besluit 
Damiens moeder om Thomas bij hen thuis onderdak te 
geven. Daardoor wordt de wederzijdse afkeer tussen 
Damien en Thomas nog een stuk complexer. Is er 
racisme in het spel of broeit er iets anders tussen beide 
jongeren?
“Quand on a 17 ans” won dit jaar de juryprijs van 
het Outfest Los Angeles LGBT Film Festival en was 
genomineerd voor de Teddy Award van het Filmfestival 
van Berlijn.
Taal: Frans gesproken - Nederlandse ondertitels
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Tickets: 6 € / 5 € (met geldige 
studenten- of leerkrachtenkaart, 
55+ en groepen van +10 
personen) / 3 € (-26 en 
personen met een WIGW-
statuut)
Tickets via www.ccdiest.be

CC Diest
Sinds vorig jaar werkt CC Diest graag mee aan het 
Holebifilmfestival. We nemen het festival dit jaar mee in onze 
wekelijkse filmprogrammatie op vrijdagavond (i.s.m. D’Oranje 
Giraffen en Zebracinema). Het zou geen filmfestival heten als 
we er geen bijzondere avond van maken. Daarom vertonen we 
uitzonderlijk twee films op één avond. Het thema vinden we 
daarentegen niet uitzonderlijk, we vinden dat LGBTQ eigenlijk 
al lang geen issue meer zou mogen zijn, al is het dat in onze 
samenleving nog al te vaak wel.
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