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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 film 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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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. 
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels
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Gratis, inschrijven via 
londerzeel.bibliotheek.be
Deuren: 19u30

Londerzeel
Dit jaar neemt Londerzeel voor de tweede keer deel aan het 
Filmfestival. We starten telkens om 20u. De deuren gaan open om 
19u30.

De bib organiseert regelmatig supergezellige filmvoorstellingen en 
heeft de mooie traditie om tijdens de pauze een bij de film passend 
hapje aan te bieden.

Je kan er ook iets drinken aan democratische prijzen. Voor elke 
voorstelling zijn er 90 plaatsen beschikbaar. Reserveer snel je 
gratis plaatsen via: londerzeel.bibliotheek.be.

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

www.holebifilmfestival.be
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