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 CC Het Bolwerk

Strike a Pose FILM

Madonna ging in 1990 op tour met zeven jonge dansers, 
op één na allemaal homo. Haar Blond Ambition Tour 
wordt een van de controversieelste tours ooit, zowel 
door de liveshow als de begeleidende documentaire 
“Truth or Dare: In Bed with Madonna”. Met de tour 
maakte Madonna ook homoseksualiteit en aids 
bespreekbaar. Ze gebruikt de controverse optimaal om in 
de mediabelangstelling te blijven, maar er was ook een 
keerzijde.
Deze topdocumentaire, doorspekt met beelden uit de 
liveshow, onthult hoe het de zeven dansers verging in de 
schijnwerpers, maar ook nadien, nadat de aandacht was 
weggeëbd. 
Taal: Engels gesproken - Nederlandse ondertitels

DINSDAG 
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20u30

 CC Het Bolwerk

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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➊ CC Het Bolwerk
 Bolwerkstraat 17   
 02-255 46 90
Tickets: 6 € / 5 € (voor 65+) /  
4 € (voor -26)

Vilvoorde
CC Het Bolwerk is een culturele ontmoetingsplaats met een ruim en 
divers aanbod aan concerten, podium- en filmvoorstellingen.

Het centrum heeft aandacht voor alle doelgroepen en wil met zijn 
deelname aan het Holebifilmfestival zijn maatschappelijke rol 
actief opnemen. 

Door genderdiversiteit onder de publieke aandacht te brengen 
geven we graag mee kleur aan dit filmfestival. En net zoals bij onze 
andere voorstellingen zijn holebi’s en transgenders hier van harte 
welkom.

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

www.holebifilmfestival.be


