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Love is Strange FILM

Na bijna vier decennia samen besluiten Ben en George 
eindelijk in het huwelijksbootje te stappen met een 
idyllische huwelijksceremonie. Als George kort daarna 
zijn baan verliest, moeten ze hun appartement verkopen 
en tijdelijk apart wonen totdat ze een betaalbare nieuwe 
woning vinden. Terwijl George intrekt bij een bevriend 
homokoppel, belandt Ben bij zijn neef, diens vrouw en 
hun temperamentvolle tienerzoon, met wie Ben een 
stapelbed deelt. Terwijl de jonggehuwden worstelen 
met de fysieke scheiding, moeten ze ook de spanningen 
tussen de generaties in hun nieuwe situatie ondergaan.
Regisseur Ira Sachs (“Keep the Lights On”) combineert in 
“Love is Strange” de romantische skyline van New York 
met delicate pianomuziek van Chopin.
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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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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➊ Bibliotheek
 Dr. V. De Walsplein 30 
     Kortenberg 
 02-755 22 80
Tickets: gratis
Reserveren aangewezen via 
UiTbalie vanaf 31 oktober: 
uitbalie@kortenberg.be of  
02-755 22 80

Kortenberg
De Bibliotheek van Kortenberg werkt (zoals elke openbare 
bibliotheek) in een geest van objectiviteit, vrij van 
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. De 
beleidsploeg van onze gemeente zet zich in voor een samenleving 
waarin verschillen in afkomst, leeftijd, geloofsovertuiging, geslacht 
en seksuele geaardheid geen rol mogen spelen. Meewerken aan het 
Holebifilmfestival is daar een logisch gevolg van.

               
v.u. Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 2016

www.holebifilmfestival.be

mailto:uitbalie@kortenberg.be

