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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 
film 6 Oscarnominaties in de wacht.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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 Raadzaal Stadhuis

The Imitation Game FILM

Tijdens WOII zoekt de Britse overheid wanhopig naar een 
manier om de versleutelde communicatie van het Duitse 
leger te ontcijferen. Alan Turing, een jonge professor 
wiskunde, belandt in het team. Zijn onorthodoxe 
experimenten met machines leveren hem in eerste 
instantie alleen maar het wantrouwen en de vijandigheid 
van zijn collega’s en oversten op. Ondertussen moet 
hij ook zijn homoseksualiteit verborgen houden. De 
spanningen lopen hoog op wanneer de beslissing nadert 
om - letterlijk - de stekker uit het project te trekken.
“The Imitation Game”, gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal, won vorig jaar de Oscar voor het beste 
bewerkte scenario en was genomineerd voor beste 
film. Ook nominaties voor Benedict Cumberbatch 
(beste mannelijke hoofdrol) en Keira Knightley (beste 
vrouwelijke bijrol).
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels



Ninoofse-
steenweg

Arkenvest

Victor 
Baetensstr.

STATION

N28
N203

N6
2

1

➊ Raadzaal Stadhuis
 Oudstrijdersplein 18
Tickets: 3.5 €
Tickets aan de balie van de 
Raadzaal vlak voor de film.

➋ Oude Post
 Kardinaal Cardijnstraat
Op woensdag 9 en 23 
november van 22u tot 24u  
krijg je een gratis drankje in 
ruil voor je filmticket.

HALLElesbienne
Heb je zin om op een leuke manier lesbiennes te leren kennen? 
Kom dan met ons wandelen, babbelen, genieten, eten, drinken, 
feesten. We houden van de natuur, van gezonde vrijetijdsbesteding 
en van plezier maken. De wandelingen en andere activiteiten zijn 
recreatief én leuk. Het doel van onze groep is om tijdens onze 
activiteiten en bij een wandeling, een babbeltje, een hapje of een 
drankje lesbiennes met elkaar in contact te brengen. 
www.hallelesbienne.be – 0496-14 40 11

‘Kzenzo
‘Kzenzo is een nieuwe Halse holebivereniging die dit jaar is 
opgericht door 4 goede vrienden. De naam komt van ‘Ik ben zo’, 
wat in de volksmond ‘Kzenzo wordt. Onze eerste activiteit is het 
Holebifilmfestival in Halle. Het doel van onze groep is om tijdens 
onze activiteiten, bij een wandeling, een babbeltje, een hapje of een 
drankje holebi’s met elkaar in contact te brengen.  
www.facebook.com/Kzenzo

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

www.holebifilmfestival.be

Een open en tolerante stad

http://www.hallelesbienne.be
http://www.facebook.com/Kzenzo

