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Welkom op de 16e editie van het Holebifilmfestival. 
We richten de spots op film, documentaire en 
theater met een holebi- of transgenderthema om 
het thema meer zichtbaarheid te geven. Naar 
goede gewoonte is het niet alleen een feest voor de 
holebigemeenschap, maar voor iedereen.

De pret begint al met de finale van de 
kortfilmwedstrijd Holebikort. Kies tijdens de 
openingsavond op 10 november zelf de winnaar 
uit de allerbeste inzendingen, stuk voor stuk 
pareltjes van samengebald filmgenot, van 
pakkende observaties tot ‘guilty pleasures’ met een 
horrorkantje.

Met de premières en events zit je op de eerste rij. 
Op 16 november komen jonge Belgische cineasten 
langs om hun films in de kijker te zetten. Op 21 
november programmeren we exclusief de Britse 
film “Fear of Water”. De filmmakers vonden dat 
reden genoeg om er zelf bij te willen zijn. Met “Strike 
a Pose” halen we een topdocumentaire over de 
controversiële Blond Ambition Tour van Madonna 
naar Leuven. Ook bij deze film kan je met enkele van 
de makers nakaarten.

De zestiende editie is ook een topjaar voor de 
podiumkunsten, met maar liefst 3 theaterproducties.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een 
geslaagd festival. We missen alleen jou nog in de 
mix!

Welkom

Laatste nieuws
Dit programmaboekje werd afgesloten op  
maandag 10 oktober 2016.  
Voor de recentste informatie, surf naar  
onze website: www.holebifilmfestival.be.                                                                                      
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November is filmmaand in Vlaams-Brabant, want 
dan strijkt het Holebifilmfestival weer neer in onze 
provincie. Met zoals steeds een ijzersterk aanbod. 
Voor holebi’s en transgenders, maar eigenlijk voor 
iedereen.

Leuven blijft natuurlijk het zenuwcentrum van 
het festival. Toch valt ook in 10 andere steden 
en gemeenten heel wat te beleven. In Kortenberg 
bijvoorbeeld, de nieuwkomer dit jaar.

Aan het succes van Holebikort komt gelukkig 
nog geen einde. Dit jaar telden we maar liefst 158 
inzendingen uit 37 landen. Op 10 november kiest 
het publiek de winnaar tijdens de openingsavond in 
het Provinciehuis.

Van het witte doek naar de bühne. Ook dit jaar 
staan er verschillende theaterproducties op het 
programma. Het Holebifilmfestival, veel meer dan 
cinema.

Kortom, het worden weer drukke, maar mooie tijden. 
Veel kijkplezier!

Denise Vandevoort 
schepen gelijke kansen van de stad Leuven

Marc Florquin 
gedeputeerde gelijke kansen van de provincie 
Vlaams-Brabant

Inleiding

Toegankelijkheid

De provincie Vlaams-Brabant plant gratis aangepast 
vervoer voor personen met een handicap. Met een 
provinciale begeleiderspas kan jouw begeleider 
gratis binnen.

Zie www.holebifilmfestival.be/toegankelijkheid
4
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Openingsavond
Het Holebifilmfestival nodigt je van harte 

uit op de grandioze openingsavond in 
het auditorium van het Provinciehuis op 

donderdag 10 november. 

Tijdens deze avond vertonen we de door 
de jury genomineerde kortfilms van de 

kortfilmwedstrijd Holebikort. Het aanwezige 
publiek kiest welke kortfilm de hoofdprijs 
'Holebikort 2016' wint. Daarnaast worden 

ook de 'Jong Talent prijs' en de  
'OUTtv publieksprijs' uitgereikt.

De avond wordt afgesloten  
met een receptie.

donderdag 10 nov - 20u 
Provinciehuis Leuven

gratis toegang  
reserveren verplicht (zie p. 82)
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Alleen
 ★ BELGISCH

Lucas is een doodgewone jongen, maar 
toch wordt hij door enkele klasgenoten 
zwaar gepest. Gelukkig kan hij steeds bij 
zijn beste vriendin terecht. Tot er plots 
iets gebeurt dat Lucas niet had zien 
aankomen. Spanning, emotie, maar ook 
romantiek: in “Alleen” vormen ze samen 
de perfecte mix.
Jorrit Ferket maakte deze film 
als afstudeerproject voor zijn 
multimediastudie. Zijn film is sterk 
gemotiveerd door persoonlijke ervaringen 
met pesten. Een leuke bende 16- tot 
20-jarigen werkte eraan mee, zowel 
voor als achter de camera. Sommigen 
omdat ze zelf ervaring hebben met 
gepest worden, anderen uit sympathie. 
Voor mensen die Leuven kennen zullen 
sommige filmlocaties erg vertrouwd 
overkomen.
In aanwezigheid van de regisseur.

Regie 
Jorrit Ferket

Cast 
Matthias Schouppe, 
Axiana Govaert en 
Enrique Van der Meiren

Drama 
België - 2016 - 42’

Taal 
Nederlands gesproken 
Nederlandse ondertitels

2vl

FILM

WO 16 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN
gevolgd door  

“Et dimanche, le 
déluge”
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Et dimanche, le déluge
 ★ BELGISCH

Een zondagochtend. Mathieu wordt met 
een hevige kater wakker. Hij heeft zijn 
sleutels, telefoon en portefeuille verloren. 
Hij herkent het appartement niet, noch het 
meisje dat hem begroet.
Matthieu Charneau zet een complex 
personage neer: mannelijk of vrouwelijk, 
homo- of biseksueel, of laat hij zich door 
anderen definiëren in zijn zoektocht naar 
liefde?
“Et dimanche, le déluge” is het 
afstudeerwerk van Brian Windelinckx 
aan het KASK. Hij bestudeert in de film 
de donkere kanten van de lust in een 
aaneenschakeling van vrijscènes en de 
driehoeksverhouding tussen gender, 
seksualiteit en seks. Daarnaast analyseert 
hij ook seksscènes in films: zijn ze 
gratuite publiekslokkers of komen ze het 
verhaal ten goede?
In aanwezigheid van de regisseur.

Regie 
Brian Windelinckx

Cast 
Matthieu Charneau, 
Vincent Bal en  
Sofie Hoflack

Drama 
België - 2015 - 29’

Taal 
Frans, Engels, 
Nederlands gesproken 
Ondertitels: zie website

3s

WO 16 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN

FILM

https://www.holebifilmfestival.be/
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AWOL
 ★ BELGISCHE PREMIÈRE 

Joey (Lola Kirke van “Gone Girl”) woont 
in een ingeslapen boerendorpje in 
Pennsylvania. Op de jaarmarkt laat ze 
haar oog vallen op de verleidelijke en 
levenslustige Rayna (Breeda Wool), een 
gehuwde moeder met twee kinderen. 
Helaas lijkt hun beginnende romance 
uitzichtloos. Joey besluit om alles achter 
te laten en in militaire dienst te gaan. 
Toch blijven de twee elkaar passionele 
brieven schrijven. Gaandeweg begint Joey 
te twijfelen aan haar keuze.
Deb Shoval, een debuterende cineaste, 
vertrok voor deze film van haar 
gelijknamige kortfilm. De regisseuse 
vergast ons op prachtige beelden 
vergezeld van gevarieerde filmmuziek 
die steeds de juiste snaar weet te 
raken. Shovals manier van omgaan met 
vrijscènes is typisch Amerikaans, en toch 
ook weer niet...

Regie 
Deb Shoval

Cast 
Lola Kirke, Breeda Wool 
en Dale Soules

Romantisch drama 
VS - 2016 - 85’

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

3vl

WO 16 NOV, 20U 
ZA 19 NOV, 17U30 
VR 25 NOV, 22U30

CINEMA ZED
LEUVEN

FILM
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 ★ BELGISCHE PREMIÈRE
Eleanor, een rijk meisje op een 
topinternaat, brengt de zomervakantie 
door in het huis van haar grootmoeder. 
Daar merkt ze op straat Alexia op, een 
meisje dat kranten rondbrengt om de 
eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 
Ondanks hun verschillende achtergrond 
hebben Eleanor en Alexia veel steun aan 
elkaar en gaan ze een zomer van gedeelde 
geheimen tegemoet. 
In haar regiedebuut schetst Kate Lane 
trefzeker de ontluikende band tussen 
beide meisjes. Bereid je voor op teder en 
broos acteerwerk, met impliciet gehouden 
seksualiteit. Als kers op de taart brengt 
prijswinnaar Benson Taylor je filmmuziek 
van de bovenste plank, muziek die hij 
overigens samen met zes vrouwelijke 
singer-songwriters schreef.
De regisseuse en de co-producer zijn 
uitgenodigd op deze voorstelling.

Regie 
Kate Lane

Cast 
Chloe Partridge,  
Lily Loveless en  
Sara Stewart

Romantisch drama 
VK - 2014 - 100’

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

3l

MA 21 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN

FILM

Fear of Water
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Girl gets Girl
 ★ BELGISCHE PREMIÈRE

Inès heeft in Miami negen jaar de 
Amerikaanse droom geleefd. Tot ze 
vreemdgaat en betrapt wordt. 
Wanneer Inès zich afvraagt wat ze 
eigenlijk wil, beseft ze al snel dat het 
tijd is om naar Madrid terug te keren en 
eindelijk Lola te verleiden, de knappe 
(hetero)vriendin van Veronica, haar ex. 
Inès brak negen jaar geleden met de 
zwangere Veronica… op hun trouwdag! 
Bij haar thuiskomst is er net een feestje 
aan de gang. Inès ontmoet er Candel, 
Veronica’s dochter (en bijna ook die 
van haar) en alle vrienden die ze had 
achtergelaten. Zal Inès in Madrid blijven 
of weer wegvluchten?  
“Girl Gets Girl” is een frisse, originele en 
vooral hartverwarmende komedie.

Regie 
Sonia Sebastian

Cast 
Jane Badler en  
Maria Botto

Romantische komedie 
Spanje - 2015 - 88’

Taal 
Spaans en Engels 
gesproken 
Ondertitels: zie website

2

FILM

VR 18 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN

https://www.holebifilmfestival.be/
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Strike a Pose
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.
De documentairemakers en een van 
de dansers met Belgische roots zijn 
uitgenodigd voor de voorstelling in 
Leuven.

Regie 
Ester Gould, Reijer Zwaan

Cast 
Luis Camacho, Oliver 
Crumes en Salim Gauwloos

Nederland, België 
2016 - 83’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

0l

MA 14 NOV, 20U30
HET BOLWERK, 

VILVOORDE
VR 25 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN

DOCUMENTAIRE
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The Danish Girl
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’.

Regie 
Tom Hooper

Cast 
Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander en Matthias 
Schoenaerts

Drama 
VK, VS, België - 2015 - 119’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2vscl

LEUVEN, LONDERZEEL, 
SINT-PIETERS-LEEUW,  

VILVOORDE
details: zie p. 46-47

FILM
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Podium

Knuffelkoorts

Connecties

Chez Nous
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Chez Nous
 ★ PREMIÈRE

Sinds jaar en dag is iedereen welkom 
in het gezellige café ‘Chez Nous’, waar 
uitbater Vic onvermoeibaar klaarstaat 
met raad en daad. Bert is er nooit meer 
weggegaan, en ook voor Michael, Marjan, 
Thijs, Peter-Jan, Felicia en vele anderen is 
de ‘Chez Nous’ een tweede thuis. 
Allen kijken uit naar de Antwerp Pride, 
maar boven het café pakken zich donkere 
wolken samen. Wanneer het noodlot 
toeslaat, lijkt alles verloren. En dan 
komt er iemand op de proppen met een 
gewaagd plan...
Na “Tragedy” (2015) serveert Spot 
On met “Chez Nous” opnieuw een 
swingende komedie met een warm hart. 
De toneelbewerking van de gelijknamige 
Nederlandse film van Tim Oliehoek (2013) 
is van de hand van Kevin Vermeylen en 
Benjamin Laureys.

Regie 
Benjamin Laureys 
en Maarten Van 
Puymbroeck

Cast 
zie website

België - 2016

Taal 
Nederlands gesproken

2l
Reserveren aangeraden, 
zie p. 82

TONEEL

DI 15 NOV, 20U
WAGEHUYS 

LEUVEN
DI 29 NOV, 20U
HET GASTHUIS

AARSCHOT

https://www.holebifilmfestival.be/selectie/1603
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Connecties
 ★ PREMIÈRE 

De cynische Rob heeft geen hart voor zijn 
werk bij de hulplijn. Zijn flatgenoot Kobe 
wil Rob tonen wat zijn gave is: ongeluk 
ombuigen in geluk. Maar hoe help je 
een vrouw die denkt dat haar man haar 
bedriegt, terwijl ze moet zorgen voor haar 
dementerende moeder? Hoe hou je een 
student die blut is op het rechte pad? En 
wat met een poetsverslaafde Albanese 
maffioso die homo is, maar nog steeds 
maagd? 
Wanneer de aansluitingen in de soep 
lopen, raken de verkeerde personen 
met elkaar aan de praat. Worden de 
connecties hersteld? En vindt Rob de 
connectie met zichzelf terug? 
“Connecties” is de 9e productie van 
Zensationeel. Opnieuw werd gekozen voor 
een komedie van eigen hand!

Regie 
Bram Gezel

Cast 
zie website

België - 2016

Taal 
Nederlands gesproken

2l
Reserveren aangeraden, 
zie p. 82

DO 17 NOV, 20U  
& ZO 27 NOV, 20U

WAGEHUYS
LEUVEN

TONEEL

https://www.holebifilmfestival.be/selectie/1603


18

Knuffelkoorts
“Ik ben aaibaar,” glimlacht Maarten, en 
zijn vrienden vinden dat raar. Waarom is 
een knuffel scoren zo moeilijk? Van zodra 
je groot bent, zijn de enigen die je nog 
spontaan mag omhelzen je wederhelft, de 
bomma en een vreemde in eekhoornpak in 
Disneyland. Waar slaat dat op?
Doorheen de onemanshow “Knuffelkoorts” 
ontwart Maarten Mylemans - in het belang 
van de volksgezondheid - zijn onnavolgbare 
hersenkronkels. Hij vertrouwt ons zijn meest 
beschamende sociale blunders toe, onthult 
wetenschappelijke wonderen en vergezelt 
die van openhartige anekdotes over zijn 
mislukt menselijk contact en hypothetische 
vraagstukken: “Als katten konden knuffelen, 
zou een mens nog buitenkomen?”
Na de uitbundige publieksreacties en 
lovende recensies voor “Liefheb mij” 
en “Straight Undercover” trakteert 
Shimmerglee ons op een nieuwe boeiende 
voorstelling.

Regie 
Maarten Mylemans

Cast 
Maarten Mylemans

België - 2016

Taal 
Nederlands gesproken

2s
Reserveren aangeraden, 
zie p. 82

DI 22 NOV, 20U
WAGEHUYS

LEUVEN

THEATERMONOLOOG
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En verder

Quand on a 17 ans
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Barash
 ★ BELGISCHE PREMIÈRE

De 17-jarige Naama houdt van alcohol, 
drugs en rondhangen met gelijkgezinde 
jongeren. Zo ontsnapt ze aan haar immer 
ruziënde ouders en haar rebelse zus 
in legerdienst die op een bepaalde dag 
verdwijnt. 
Wanneer op school een nieuw meisje, 
Dana, verschijnt, voelt Naama zich 
ogenblikkelijk aangetrokken tot haar. 
De intensiteit van die ervaring brengt 
haar hoofd op hol. Deze onverwachte en 
verwarrende liefde stuurt haar leven een 
totaal nieuwe richting uit.
“Barash” is een onderhoudende moderne 
prent die zich afspeelt in het Israël van 
vandaag. De regisseur slaagt erin om 
geloofwaardige en aangename karakters 
te schetsen en tegelijk vooroordelen die 
nog steeds leven in Israël aan de kaak te 
stellen.

Regie 
Michal Vinik

Cast 
Reut Akkerman,  
Dvir Benedek en  
Koral Bosidon

Drama 
Israël - 2015 - 81’

Taal 
Hebreeuws, Arabisch 
gesproken 
Engelse ondertitels

3vscdl

FILM

DI 22 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN
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Nolan Mack werkt al 26 jaar bij dezelfde 
bank. Zowel hij als zijn vrouw Joy zien hun 
huwelijk als een vertrouwde vlucht uit een 
monotoon bestaan. Tijdens een omweg 
door een achterbuurt komt hij Leo tegen. 
Zijn obsessie voor de jonge gigolo schudt 
een kant van hem wakker die hij zijn 
hele leven heeft onderdrukt. Maar de 
ontmoetingen met Leo lopen niet van een 
leien dakje. 
Nolan zal moeten kiezen: vasthouden aan 
zijn saaie bestaan of uitkomen voor wie 
hij echt is. 
Dit is de laatste film waarin Robin 
Williams (Oscar voor zijn rol in “Good Will 
Hunting”) heeft gespeeld, en hij zet eens 
te meer een meesterlijke vertolking neer.

Regie 
Dito Montiel

Cast 
Robin Williams, Roberto 
Aguirre en Kathy Baker

Romantisch drama 
VS - 2014 - 88’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

3vl

VR 11 NOV, 19U45
KINEPOLIS, LEUVEN

DI 22 NOV, 20U
DE KRUISBOOG, TIENEN

FILM

Boulevard
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Freeheld
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, want de 
vrouwen zijn niet getrouwd. 
Regisseur Peter Sollet baseerde deze 
pakkende film op een waargebeurd 
verhaal.

Regie 
Peter Sollet

Cast 
Julianne Moore, Ellen 
Page en Steve Carell

Biografie, drama 
VS - 2015 - 104’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2sl

ZA 12 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN
VR 25 NOV, 20U30
DIEST-BEGIJNHOF

DIEST

FILM
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Hidden Away
Rafa is een typische vijftienjarige puber 
in een achterstandswijk in Bilbao. Tijdens 
een uitgaansnacht faalt hij om zijn 
vriendin Marta te geven wat zij van hem 
verwacht. Ibra is een jonge Marokkaanse 
illegaal die van dag tot dag leeft en zich 
met kleine criminaliteit staande houdt. 
Beide jongens zijn uitblinkers in een 
waterpoloteam in Bilbao. Wanneer 
de paden van de twee elkaar kruisen, 
ontstaat er een vriendschap die alles op 
zijn kop zet. Als Ibra verneemt dat hij over 
twee dagen het land zal worden uitgezet, 
besluit hij te vluchten.
“Hidden Away” toont hoe het is om als 
tiener in een machocultuur te ontdekken 
dat je anders bent.

Regie 
Mikel Rueda

Cast 
Germán Alcarazu,  
Adil Koukouh en  
Joseba Ugalde

Drama 
Spanje - 2014 - 96’

Taal 
Spaans en Arabisch 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

2cdl

ZO 20 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN

FILM
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How to Win at Checkers (Every Time)
 ★ BELGISCHE PREMIÈRE 

Na de dood van hun ouders trekken de 
elfjarige Oat, zijn zusje en zijn oudere 
broer Ek in bij hun tante. Ek, die in een bar 
voor mannelijke prostitués en travestieten 
werkt, heeft al sinds de schoolbanken 
een relatie met Jai, een jongen van rijke 
komaf. Bij de jaarlijkse dienstplichtoproep 
bepaalt een loterij wie het leger in moet 
en wie niet. Daarbij wordt de liefde van 
Ek en Jai danig op de proef gesteld. De 
kleine Oat besluit zijn broer een handje te 
helpen...
“How to Win at Checkers (Every Time)”, 
de debuutfilm van Josh Kim, is gebaseerd 
op de kortverhalen “At the Cafe Lovely” 
en “Draft Day” uit de Amerikaanse 
bestseller “Sightseeing” van Rattawut 
Lapcharoensap.

Regie 
Josh Kim

Cast 
Ingkarat 
Damrongsakkul,  
Toni Rakkaen en  
Thira Chutikul

Drama 
Thailand, VS, Indonesië - 
2015 - 80’

Taal 
Thais gesproken 
Engelse ondertitels

2cl

FILM

DO 24 NOV, 20U
PROVINCIEHUIS

LEUVEN
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Jonathan
De 23-jarige Jonathan heeft zijn diploma 
middelbaar onderwijs op zak, maar terwijl 
zijn klasgenoten naar de universiteit 
gaan of aan een stage beginnen, moet hij 
voldoen aan de verplichtingen van zijn 
familie. 
Hij runt samen met zijn tante Martha de 
familieboerderij en zorgt voor zijn ernstig 
zieke vader Burghardt. In diens worsteling 
met zijn ziekte en nakende dood saboteert 
Burghardt koppig alle goede bedoelingen 
van Jonathan. Wanneer een jeugdvriend 
van Burghardt opdaagt, neemt het verhaal 
een verrassende wending.
Deze pakkende film met poëtische 
cinematografie werd dit jaar genomineerd 
voor de Teddy Awards op het 
Internationaal Filmfestival van Berlijn. Op 
het Frameline LGBTQ Film Festival in San 
Francisco won hij de prijs voor beste film.

Regie 
Pjotr J. Lewandowski

Cast 
Jannis Niewohner, 
André M. Hennicke en 
Julia Koschitz

Drama 
Duitsland - 2016 - 99’

Taal 
Duits gesproken 
Engelse ondertitels

3Gl

VR 18 NOV, 22U30 
WO 23 NOV, 20U 

ZA 26 NOV, 17U30
CINEMA ZED

LEUVEN

FILM
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Quand on a 17 ans
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.

Regie 
André Téchiné

Cast 
Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila en 
Sandrine Kiberlain

Drama 
Frankrijk - 2016 - 116’

Taal 
Frans gesproken 
Nederlandse ondertitels

2vl

VR 25 NOV, 22U30
DIEST-BEGIJNHOF

DIEST

FILM
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Stonewall
Danny Winters, een jonge homo, vlucht 
naar New York en ontdekt daar de 
homobar The Stonewall Inn waar hij 
kennismaakt met Trevor. Hij wordt er 
ook opgemerkt door Ed Murphy, de 
barmanager die samenspant met corrupte 
agenten en dakloze jongeren uitbuit. 
De spanningen die hiermee gepaard 
gaan monden spontaan uit in de 
befaamde Stonewall-rellen, een reeks 
van demonstraties van de homoseksuele 
gemeenschap in New York die in 
1969 leidden tot een gewelddadig 
politieoptreden bij de Stonewall Inn. Dat 
betekende meteen het startschot van de 
homobeweging in New York City. 
Exact één jaar na de Stonewall-rellen, 
op 28 juni 1970, had de eerste Gay Pride 
Parade ooit plaats.

Regie 
Roland Emmerich

Cast 
Jeremy Irvine,  
Jonny Beauchamp en 
Joey King

Drama 
VS - 2015 - 129’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2vGcl

ZA 19 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN

FILM
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Those People
In Upper Manhattan leven Sebastian en 
zijn onafscheidelijke beste vriend Charlie 
een uitbundig leven. Charlie hoopt nog 
altijd op meer, maar de relatie komt onder 
druk te staan als hij de knappe pianist Tim 
ontmoet, die als een blok voor hem valt. 
Als de vader van Sebastian voor fraude 
vast komt te zitten, trekt deze zich steeds 
meer in zijn eigen neurotische wereld 
terug. Hij forceert daarmee Charlie tot een 
keuze tussen de mannen in zijn leven.
Onder de beeldschone cinematografie 
gaat een heel herkenbaar verhaal schuil: 
onbeantwoorde liefde en de onbereikbare 
vriend. Dat maakt dit uiterst overtuigende 
debuut tot een pareltje!
In aanwezigheid van  
Mister Gay Belgium - Europe 2016

Regie 
Joey Kuhn

Cast 
Jonathan Gordon en 
Jason Ralph

Romantisch drama 
VS - 2015 - 89’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2Gdl

FILM

ZO 13 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN
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Viva
Jesús is een jonge kapper die in een 
dragnachtclub te Havanna werkt en 
ervan droomt zelf performer te worden. 
Aangemoedigd door zijn mentor, Mama, 
krijgt Jesús zijn kans om te schitteren op 
het podium. 
Maar wanneer zijn vader Angel, die hij al 
jaren niet heeft gezien, abrupt opduikt, 
staat zijn wereld op zijn kop. Vader en 
zoon botsen over hun tegengestelde 
verwachtingen en vechten die verschillen 
in het openbaar uit. Maar wanneer beide 
mannen ondanks alles toch langzaam 
weer naar elkaar toe groeien, ontpopt 
“Viva” zich tot een ontroerende en 
hartverwarmende geschiedenis. 
“Viva” was de Ierse inzending voor Beste 
Niet-Engelstalige Film voor de Oscars van 
2015.

Regie 
Paddy Breathnach

Cast 
Héctor Medina,  
Luis Alberto García en 
Jorge Perugorria

Drama 
Cuba, Ierland 
2015 - 100’

Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse ondertitels

3vG

DI 22 NOV, 20U30
WESTRAND

DILBEEK

FILM
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Xenia
Nadat hun moeder overleden is, trekken 
twee Albanese broers van Kreta naar 
Thessaloniki op zoek naar de man die 
vermoedelijk hun vader is. Vooral Dani is 
met zijn peroxideblonde haar en feminiene 
kledingstijl een opvallende verschijning. De 
broers trekken doorheen louche nachtclubs 
en donkere wouden, beleven wonderlijke 
avonden nabij een charmante ruïne en 
winnen misschien zelfs een zangwedstrijd. 
Tijdens deze vrolijke odyssee vinden de 
broers zelfs voor de meest dramatische 
wendingen een zonnige oplossing.
Het Griekse woord “Xenia” betekent 
“gastvrijheid”, maar het is ook de naam van 
een grotendeels failliet verklaarde keten 
van luxehotels. De film mengt realisme met 
surreële fantasie, klassieke Griekse tragedie 
met popcultuur en pratende konijnen met 
reality-tv.

Regie 
Panos H. Koutras

Cast 
Kostas Nikouli, Nikos 
Gelia en Yannis 
Stankoglou

Drama 
Griekenland, België en 
Frankrijk - 2014 - 134’

Taal 
Grieks, Albanees en 
Italiaans gesproken 
Nederlandse ondertitels

2cdl

MA 14 NOV, 19U45
KINEPOLIS

LEUVEN

FILM
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Hernemingen

The Imitation Game
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Behind the Candelabra
Nog voor Elvis, Elton John en Eddy Wally 
was er de pianolegende en extravagante 
Las Vegasentertainer Liberace! 
De film zoomt in op de vijf jaar durende 
stormachtige relatie van Liberace met 
de veel jongere Scott Thorson. Meer nog 
dan Liberaces carrière neemt deze film 
het persoonlijke leven van de ster onder 
de loep, met al de overdadige luxe en de 
excessen, maar ook met de menselijke en 
tragische kant van beide mannen. 
Bewonder Michael Douglas en Matt 
Damon zoals je ze nog nooit zag, inclusief 
glitterpakken, overdadige juwelen én 
talrijke bedscènes. 
Deze film van topregisseur Steven 
Soderbergh (bekend van o.a. “Sex, Lies & 
Videotape”, “Erin Brockovich” en “Ocean’s 
Eleven”) won twee Golden Globes en een 
massa andere prijzen.

Regie 
Steven Soderbergh

Cast 
Michael Douglas,  
Matt Damon en  
Eric Zuckerman

Drama 
VS - 2013 - 118’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2Gdl

FILM

DO 10 NOV, 20U
COLOMA

SINT-PIETERS-LEEUW
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Carol
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.

Regie 
Todd Haynes

Cast 
Cate Blanchett en 
Rooney Mara

Romantisch drama 
VK, VS - 2015 - 118’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2s

AARSCHOT, DILBEEK, 
HALLE, KORTENBERG, 
WEZEMBEEK-OPPEM

details: zie p. 46-47

FILM



34

Die Reise nach Kafiristan
 ★ FILMKLASSIEKER

De Zwitserse etnologe Ella Maillart 
vertrok anno 1939 in een Ford Roadster 
vanuit Genève richting Kaboel, samen 
met landgenote en schrijfster Annemarie 
Schwarzenbach. De reis bood het tweetal 
een vluchtroute voor de dreigende 
oorlog en Schwarzenbach hoopte 
eindelijk van haar morfineverslaving af 
te komen. Maillart schreef reportages, 
Schwarzenbach maakte er de foto’s bij en 
tussendoor gingen de vrouwen ook nog 
eens een heftige relatie aan. 
De adembenemende shots van woestijnen 
en historische locaties maken van deze 
roadmovie een lust voor het oog, net als 
de stijlvolle aankleding uit de jaren dertig 
en de uitrusting van de dames. Actrice 
Jeanette Hain oogt bij momenten even 
krachtig en jongensachtig fotogeniek als 
de echte Annemarie Schwarzenbach.

Regie 
Donatello Dubini en 
Fosco Dubini

Cast 
Jeanette Hain en  
Nina Petri

Drama 
Duitsland, Zwitserland, 
Nederland - 2001 - 100’

Taal 
Duits gesproken 
Nederlandse ondertitels

2

WO 23 NOV, 20U
DE KRUISBOOG

TIENEN

FILM
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Love is Strange
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. De jonggehuwden worstelen met de 
fysieke scheiding en tegelijk 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.

Regie 
Ira Sachs

Cast 
John Lithgow,  
Alfred Molina en 
Tatyana Zbirovskaya

Drama 
VS, Frankrijk - 2014 - 94’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2cl

DO 24 NOV, 20U
BIBLIOTHEEK 
KORTENBERG

FILM
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The Imitation Game
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).

Regie 
Morten Tyldum

Cast 
Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley en 
Charles Dance

Drama 
VK, VS - 2014 - 114’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2vl

FILM

WO 23 NOV, 20U30
STADHUIS

HALLE
VR 25 NOV, 20U
BIBLIOTHEEK
LONDERZEEL
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The Normal Heart
Het is 1981. De medische wereld wordt 
ruw opgeschrikt door een mysterieuze 
nieuwe ziekte die alleen homoseksuelen 
lijkt te treffen en daarom oorspronkelijk 
GRID (gay-related immuno deficiency) 
wordt genoemd. 
De schokkende wijze waarop het 
verplegend personeel met de 
aidspatiënten omgaat en de geringe 
interesse vanuit het homomilieu, zijn 
voor schrijver Ned Weeks een directe 
aanleiding om “Gay Men’s Health Crisis” 
(GMHC) op te starten, een organisatie 
die zich inzet om informatie over aids 
te verspreiden en medisch onderzoek te 
stimuleren. Maar de zeer confronterende 
communicatiestijl van Ned Weeks doet de 
gemoederen soms hoog oplaaien. 
De strijd van GMHC voor aandacht en 
ondersteuning wordt in deze beklijvende 
film zeer direct in beeld gebracht.

Regie 
Ryan Murphy

Cast 
Mark Ruffalo,  
Julia Roberts en  
Jim Parsons

Drama 
VS - 2014 - 132’

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

2fGcl

DO 17 NOV, 20U
HET GASTHUIS

AARSCHOT

FILM
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KORT
ONTEST

C

De kortfilmwedstrijd “Holebikort” haalt al zeven jaar de mooiste 
queerkortfilms uit de hele wereld naar België. Dit jaar bereikten ons 158 
inzendingen uit 37 landen, hoofdzakelijk uit Europa en Noord-Amerika, 
maar ook uit minder voor de hand liggende landen als Iran, Pakistan en 
Saudi-Arabië.

Hieruit werden de allerbeste geselecteerd door onze vakjury.  
Die bestaat dit jaar uit regisseur en juryvoorzitter Lieven Debrauwer, 
filmdocenten Judith Franco en Kris Mergan en Pink Screens-
medewerkster Ombeline Oversacq.

Wie uiteindelijk de wedstrijd wint, bepaal jij mee! Tijdens de 
openingsavond in het Provinciehuis (zie p. 5) wordt de juryselectie 
vertoond en krijgen alle aanwezigen de kans om voor hun favoriete 
kortfilm te stemmen. De kortfilm met de meeste stemmen gaat naar 
huis met de hoofdprijs “Holebikort 2016”. Daarnaast worden ook 
de “Jong Talent Prijs” voor de beste studentenfilm en de “OUTtv 
Publieksprijs” uitgereikt.

Meer informatie over onze wedstrijd vind je op www.holebikort.be

Holebikort

38

http://www.holebikort.be
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Holebikort tijdens het festival
In binnen- en buitenland groeit de naamsbekendheid van Holebikort. 
We kregen dan ook heel wat pareltjes binnen, méér dan we tijdens de 
openingsavond kunnen vertonen. En dus krijgen in de loop van het 
festival heel wat langspeelfilms ook een kortfilm vooraf, zorgvuldig 
gekozen uit het uitzonderlijk rijke aanbod: 

Afuera van Steven Liang
Verenigde Staten - 2016 - 14 minuten

Pedro wil absoluut dat Jennifer uit de 
prostitutie stapt, terwijl zij het geld hard 
nodig heeft om haar hormonen te betalen.

 di 22 nov - 20u30   Dilbeek - Westrand

B. van Kai Stänicke
Duitsland - 2015 - 15 minuten

B. komt tot het pijnlijke besef dat ze pas 
gelukkig zal zijn als ze kapt met haar geregeld 
leventje en haar hart volgt.

 wo 9 nov - 20u30      Halle - Stadhuis 
  di 15 nov - 20u30       Dilbeek - Westrand 
  do 17 nov - 15u & 20u  Wezembeek-Oppem 
  vr 25 nov - 20u            Kortenberg - Bibliotheek 

Buddy van Niels Bourgonje
Nederland - 2015 - 11 minuten

Jeroen blijft ondanks de breuk 
smoorverliefd op zijn ex-vriend Chris. 
Wanneer die hem als buddy vraagt bij een 
aidstest, laat hij zich opnieuw strikken.

 do 24 nov - 20u   Kortenberg - Bibliotheek
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Céad Ghrá van Brian Deane
Ierland - 2014 - 11 minuten

Dónall wil nu wel eens weten of het knapste 
meisje van de klas voor hem kiest of voor 
zijn makker Colm. Die heeft echter een 
oogje op iemand anders.

 vr 18 nov - 22u30 / wo 23 nov - 20u / 
    za 26 nov - 17u30    Leuven - Cinema ZED

Into Us and Ours van Jessie Zinn
Zuid-Afrika - 2015 - 12 minuten

De relatie van Zenzile en Marie zit al een 
tijdje in het slop. Wanneer ze het slachtoffer 
worden van raciaal geweld, drijft het 
verwerkingsproces hen verder uit elkaar.

 wo 16 nov - 20u / za 19 nov - 17u30 /  
     vr 25 nov - 22u30     Leuven - Cinema ZED

La cigale et la fourmi van Julia Ritschel
Duitsland - 2015 - 15 minuten

Lena begint een hartstochtelijke relatie met 
haar lerares Frans. Wanneer die voor haar 
man kiest, leert Lena haar dat in het leven 
alleen de liefde echt telt.

 wo 23 nov - 20u   Tienen - CC De Kruisboog

La orquídea van Ferran Navarro-Beltrán
Spanje - 2016 - 3 minuten

Het is als vader bang afwachten hoe je 
zoon zal reageren als hij te horen krijgt dat 
jij in het huwelijksbootje stapt met je beste 
vriend.

 ma 14 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis
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Late Expectations van Laurie Arakaki
Verenigde Staten - 2015 - 11 minuten

India slaagt er maar niet in een belangrijke 
keuze in haar leven te maken. Uiteindelijk 
maakt het lot die keuze in haar plaats.

 vr 18 nov - 20u   Leuven - Provinciehuis

Le gars d’la shop van Jean-François Leblanc
Canada - 2015 - 16 minuten

Raynald leidt een weinig opwindend 
bestaan met vrouw en kinderen. Hij raakt 
evenwel helemaal van slag wanneer hij 
verliefd wordt op een mannelijke collega.

 vr 11 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis 
 di 22 nov - 20u   Tienen - CC De Kruisboog 

Little Doll van Kate Dolan
Ierland - 2016 - 12 minuten

Alex heeft een boontje voor Elenore die 
een jaartje lager zit. Ze nodigt haar uit op 
haar slaapfeestje tot ongenoegen van haar 
klasvriendinnen.

 ma 21 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis

Livrées à leurs sens van Cecilia Guichart
België - 2015 - 18 minuten

Sam wil koste wat kost met haar vriendin 
Alma voor de Kerk trouwen, al was het maar 
om aanvaard te worden door de ouders van 
Alma.

 za 12 nov -19u45   Leuven - Kinepolis 
 vr 25 nov -20u30    Diest - CC Diest-Begijnhof
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Lost and Found van Nizan Lotem
Israël - 2015 - 7 minuten

Yuval maakt met zijn mobieltje graag 
naaktfoto's van zichzelf en zijn vriendjes. 
Wanneer hij zijn telefoon verliest, wordt hij 
afgeperst door de 'eerlijke vinder'.

 vr 25 nov - 22u30   Diest - CC Diest-Begijnhof

Mamma vet bäst van Mikael Bundsen
Zweden - 2016 - 12 minuten

Een openhartig gesprek tijdens een lange 
autorit leert een moeder dat zij toch niet 
zo'n nauwe band heeft met haar zoon als 
zijzelf wel had gewild.

 wo 16 nov - 20u   Leuven - Provinciehuis

Por un beso van David Velduque
Spanje - 2016 - 5 minuten

Tomás en Andrea lopen elkaar op straat 
tegen het lijf en worden op slag verliefd. 
Hoe mooi de liefde ook mag zijn, niet 
iedereen weet dit te appreciëren.

 za 19 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis

Realness with a Twist van Romain Cieutat
Frankrijk - 2015 - 6 minuten

Diga, een jongen uit de Parijse voorstad, houdt 
zijn familie en vrienden voor dat hij moet 
voetballen, maar trekt naar de hiphopscene 
om er zich te ontpoppen tot dancing queen.

 ma 14 nov - 20u30   Vilvoorde - CC Het Bolwerk 
 vr 25 nov - 20u   Leuven - Provinciehuis
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Sign van Andrew Keenan-Bolger
Verenigde Staten - 2016 - 14 minuten

De taal der liefde behoeft geen woorden, dat 
weten Ben en zijn doofstomme vriend Aaron. 
Gevoelens van jaloezie laten zich echter 
minder makkelijk (z)onder woorden brengen.

 zo 13 nov - 19u45   Leuven - Kinepolis

Sticky Fingers van Gabriella Moses
Verenigde Staten - 2016 - 12 minuten

Cassie is hopeloos verliefd op haar 
hartsvriendin Lucy en kopieert haar in 
alles in de hoop dat zij haar liefde zal 
beantwoorden.

 di 22 nov - 20u   Leuven - Provinciehuis

The Culprit van Michael Rittmannsberger
Duitsland - 2015 - 3 minuten

Een jongeman wordt naar het schavot 
geleid. Hij voelt geen spijt, alleen maar trots 
dat hij heeft kunnen houden van de man van 
zijn dromen.

 zo 20 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis

Trade Queen van David Wagner
Duitsland - 2015 - 7 minuten

Overdag leuren de heren Jonas en Schmidt 
samen met potten en pannen. Zodra de 
nacht valt, gaat elk zijn eigen weg of dat lijkt 
toch zo.

 wo 23 nov - 20u30   Halle - Stadhuis 
 vr 25 nov - 20u   Londerzeel - Bibliotheek
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Vessels van Arkasha Stevenson
Verenigde Staten - 2015 - 15 minuten

Diamond wil net als haar vriendin Hope 
een stel stevige borsten. Daarvoor trekt ze 
naar Prayleen die illegaal borstvergrotingen 
uitvoert.

 do 10 nov - 20u   Londerzeel - Bibliotheek 
 di 15 nov - 20u30   Vilvoorde - CC Het Bolwerk 
 za 26 nov - 19u45    Leuven - Kinepolis

Vi er ikke her for å sove van Bård Føsker
Noorwegen - 2014 - 9 minuten

Stian laat zich in een verliefde bui door 
Joachim mee naar zijn huis tronen. De 
ontnuchtering volgt snel wanneer seks geen 
liefde blijkt te zijn.

 do 24 nov - 20u   Leuven - Provinciehuis

Leer meer over ons op holebihuis.be

Holebihuis Vlaams-Brabant verbindt 
de verenigingen die werken rond 
holebi’s en transgenders in de provincie, tot 
één open huis voor seksuele oriëntatie en 
genderidentiteit.

Samen met de lokale verenigingen, werken 
we actief en structureel mee aan een lokaal 
SOGI-beleid, en zetten we ons in om mensen 
samen te brengen rond SOGI-thema’s. Soms 
met de nadruk op informatie en emancipatie, 
soms met de nadruk op gezelligheid en 
samenhorigheid. Maar altijd open, en altijd fijn.

Ons huis zelf vind je aan de Diestsesteenweg 
in Leuven, vlak achter het station. We stellen 
er vergaderzalen ter beschikking, maar ook 
een mediatheek met een uitgebreide collectie 
boeken, naslagwerken en films.
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Dag Uur Film Locatie

wo 9 20u30 Carol Halle - Stadhuis p. 33

do 10 20u Openingsavond Leuven - Provinciehuis p. 5

 20u The Danish Girl Londerzeel - Bibliotheek p. 14

 20u Behind the Candelabra Sint-Pieters-Leeuw - Coloma p. 32

vr 11 19u45 Boulevard Leuven - Kinepolis p. 21

za 12 19u45 Freeheld Leuven - Kinepolis p. 22

zo 13 19u45 Those People Leuven - Kinepolis p. 28

ma 14 19u45 Xenia Leuven - Kinepolis p. 30

 20u The Danish Girl Sint-Pieters-Leeuw - Coloma p. 14

 20u30 Strike a Pose Vilvoorde - Het Bolwerk p. 13 

di 15 20u Chez Nous Leuven - Wagehuys p. 16

 20u30 The Danish Girl Vilvoorde - Het Bolwerk p. 14

 20u30 Carol Dilbeek - Westrand p. 33

wo 16 20u Alleen + Et dimanche, ... Leuven - Provinciehuis p. 8+9

 20u AWOL Leuven - Cinema ZED p. 10

do 17 15u Carol Wezembeek-Oppem - de Kam p. 33

 20u Connecties Leuven - Wagehuys p. 17

 20u The Normal Heart Aarschot - Het Gasthuis p. 37

 20u Carol Wezembeek-Oppem - de Kam p. 33

vr 18 20u Girl gets Girl Leuven - Provinciehuis p. 12

 22u30 Jonathan Leuven - Cinema ZED p. 25

za 19 17u30 AWOL Leuven - Cinema ZED p. 10

 19u45 Stonewall Leuven - Kinepolis p. 27

Kalender
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Dag Uur Film Locatie

zo 20 19u45 Hidden Away Leuven - Kinepolis p. 23

ma 21 19u45 Fear of Water Leuven - Kinepolis p. 11

di 22 20u Knuffelkoorts Leuven - Wagehuys p. 18

 20u Barash Leuven - Provinciehuis p. 20

 20u Boulevard Tienen - De Kruisboog p. 21

 20u30 Viva Dilbeek - Westrand p. 29

wo 23 20u Die Reise nach Kafiristan Tienen - De Kruisboog p. 34

 20u Jonathan Leuven - Cinema ZED p. 25

 20u30 The Imitation Game Halle - Stadhuis p. 36

do 24 20u How to Win at Checkers Leuven - Provinciehuis p. 24

 20u Love is Strange Kortenberg - Bibliotheek p. 35

vr 25 20u Strike a Pose Leuven - Provinciehuis p. 13

 20u Carol Kortenberg - Bibliotheek p. 33

 20u The Imitation Game Londerzeel - Bibliotheek p. 36

 20u30 Freeheld Diest - Diest-Begijnhof p. 22

 22u30 AWOL Leuven - Cinema ZED p. 10

 22u30 Quand on a 17 ans Diest - Diest-Begijnhof p. 26

za 26 17u30 Jonathan Leuven - Cinema ZED p. 25

 19u45 The Danish Girl Leuven - Kinepolis p. 14

 20u Carol Aarschot - Het Gasthuis p. 33

zo 27 20u Connecties Leuven - Wagehuys p. 17

di 29 20u Chez Nous Aarschot - Het Gasthuis p. 16

10 - 29 november 2016
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STATION

4

3

5

1

2

Leuven

Reserveren
Voor de openingsavond is reserveren verplicht; voor de 
toneelvoorstellingen wordt reserveren aangeraden: zie p. 82.

Voor de filmvoorstellingen in Kinepolis en het Provinciehuis kun je niet 
reserveren. 

Voor de filmvoorstellingen in Cinema ZED kun je op voorhand tickets 
kopen via www.cinemazed.be 
 
 
 

http://www.cinemazed.be
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➊ Kinepolis
 Bondgenotenlaan 145-149    016-319 600
Tickets: 9 € / 8 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact). 
Kinepolis pre-paid tickets en kortingsbons zijn niet geldig.

➋ Provinciehuis - Auditorium
 Provincieplein 1    016-26 70 15
Tickets: 5 € / 4 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact).
De openingsavond is gratis, maar reserveren is verplicht, p. 82.

➌ Cinema ZED
 Naamsestraat 96    016-320 320 
7.5 € / 6 € (Korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas, met 
STUK-kaart, ZED-kaart, leerlingenkaart en voor groepen vanaf 15 
personen) / 6 € (voorstellingen om 22u30)

➍ Wagehuys
 Brusselsestraat 63   
Tickets: 10 € / 9 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact).
Reserveren aangeraden, zie p. 82

➎ Festivalcafé Rocco 
Holebihuis Vlaams-Brabant
 Diestsesteenweg 24    016-60 12 63
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Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Open van 19u tot 01u

www.caferocco.be

facebook.com/caferocco

Kom na de film nog even 
gezellig nakaarten. In 
ruil voor je filmticket 

bieden wij je een 
gratis drankje 

aan...

Het officiële festivalcafé
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Ook dit jaar is er een festivalcafé: café Rocco, Diestsesteenweg 24 te 
Kessel-Lo (achter het station). Elke dag krijg je na de voorstelling de 
kans om kennis te maken met een van onze Vlaams-Brabantse holebi- 
en transgenderverenigingen. Zij luisteren het café speciaal voor jou op 
en maken van ons filmfestival een extra feestelijk gebeuren. Natuurlijk 
is iedereen elke avond welkom. Met je ticket kun je er trouwens een 
gratis drankje krijgen. Enkel tickets voor de betalende voorstellingen 
in Leuven zijn geldig en enkel de avond van de voorstelling zelf (één 
ticket per persoon, per avond).

vrijdag 11 nov OHO
zaterdag 12 nov Jola
zondag 13 nov Kaya 60 plus
maandag 14 nov Holebihuis Vlaams-Brabant
dinsdag 15 nov &of
woensdag 16 nov Holebihuis Vlaams-Brabant
donderdag 17 nov Leonardo
vrijdag 18 nov Labyrint
zaterdag 19 nov Driekant
zondag 20 nov Zensationeel
maandag 21 nov Holebihuis Vlaams-Brabant
dinsdag 22 nov Holebihuis Vlaams-Brabant
woensdag 23 nov HOTOG
donderdag 24 nov Spot On
vrijdag 25 nov Holebihuis Vlaams-Brabant
zaterdag 26 nov Transgenderkring Vlaams-Brabant

In Leuven is je ticket voor een gratis drankje eveneens geldig in 3 
andere cafés:
• De Blauwe Schuit: Vismarkt 16 (alle dagen open)
• Key West - Holebi Danscafé: Dirk Boutslaan 12 (open op donderdag, 

vrijdag en zaterdag)
• Savoye - Wijn- en Koffiebar: Savoyestraat 11 (gesloten op maandag, 

hier krijg je in ruil voor je filmticket een glaasje cava)

Leuven - Festivalcafé
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  Leuvense holebi
vereniging voor en door

jongeren tot en met 30 jaar

Je bent jong, verblijft in de omgeving van 
Leuven en je wil wat? Dan is &of the place
to be! Ons enthousiaste team zorgt voor
een ruime waaier aan leuke activiteiten, 
cafés, fuiven, scholenwerkingen en meer. 
Twijfel niet en kom eens langs!

WAT?

► &of-café iedere eerste en derde dinsdag
     van de maand @ café Rocco
► 09/12: Smooch party samen met 
      Driekant @ Rumba & Co

   Meer info?        facebook.com/enof.leuven

UPCOMING

Ben je homo uit Leuven en omstre-
ken en zoek je wat te doen in de 
buurt?  Welkom bij Driekant!

Onze onthaalwerking is in de 
eerste plaats gericht op man-
nen.  Wie vragen heeft over 
zijn (plotse) gevoelens voor een 
andere man, wie al jaren slaapt 
met andere mannen, maar ook 
wie gewoon nood heeft aan een 
goed gesprek kan bij ons terecht.  

We kunnen met jou afspreken voor een persoonlijke babbel, 
of we kunnen je voorstellen aan de andere Driekant leden op 
één van onze activiteiten.

Die activiteiten proberen we heel breed op te vatten, en 
zoveel mogelijk open te stellen voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, geaardheid of overtuiging.  Driekant wil een van de 
voortrekkers zijn door samen te werken met het Holebihuis 
Vlaams-Brabant en met de andere Vlaams-Brabantse ver-
enigingen.  Je ziet de leden van Driekant dan ook regelmatig 
opduiken op de evenementen van het Holebihuis en in café 
Rocco.  In de Rocco komen we trouwens elke zaterdagavond 
bijeen om bij te praten.

Ons sociale netwerk versterken we verder met informatieve 
avonden, culturele uitstappen en ontspanningsactiviteiten.  
Vaste waarden in onze kalender zijn zeker ons zomerkamp-
vuur, de ledenbarbecue en het winterweekend.  Kijk dus 
regelmatig de agenda eens na op onze website, er zit vast 
ook iets voor jou bij!

www.driekant.be facebook.com/driekant

twitter.com/driekant_leuven
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www.driekant.be facebook.com/driekant

twitter.com/driekant_leuven
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Leuvense-
steenweg

Leuvense-
straat

Tieltsebaan

Geetsstraat

Albertlaan
Demer-
vallei

Amerstraat

Diestsestraat

Gasthuisstraat

STATION R25

N223R25

E314

2

1

Aarschot

Kalender

do 17 20u The Normal Heart CC Het Gasthuis 
Gasthuisschuur 

p. 37

za 26 20u Carol CC Het Gasthuis 
Gasthuisschuur 

p. 33

di 29 20u Chez Nous CC Het Gasthuis 
Theaterzaal 

p. 16
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➊ CC Het Gasthuis
 Gasthuistraat 22   016-56 48 24

Gasthuisschuur - filmvoorstellingen
Tickets: 4 € / 3 € (korting op vertoon van je eigen 
geldige Çavariapas)
Tickets kunnen enkel de avond zelf gekocht 
worden (cash, geen Bancontact)
Theaterzaal - toneel
Tickets: 10 € / 9 € (op vertoon van je eigen geldige 
Çavariapas)
Reservatie en tickets via www.hetgasthuis.be of 
tickets@hetgasthuis.be

➋ JC De Klinker
 Demervallei 14  
Le Mix holebifuif: zie p.60

Mixed
Mixed is dé holebi-jongerenvereniging tot 
en met 30 jaar in Aarschot. We organiseren 
superleuke ontspannende activiteiten en vormingen voor scholen en 
jeugdbewegingen. Daarnaast houden we spetterende fuiven. Het accent 
ligt altijd op jezelf kunnen zijn, je thuis voelen. Elke 1e en 3e donderdag 
van de maand is er café in JC De Klinker in Aarschot.
www.mixedonline.be - info@mixedonline.be

Aarschot.link
Met Aarschot.link trachten we leuke uitstappen te 
maken, zodat je gay vriendschappen kunt uitbouwen. 
We schuwen geen onderwerpen en hopen je weldra 
op een activiteit of maandelijks Café te begroeten. 
Elke eerste dinsdag van de maand bespreken we samen ideeën voor de 
volgende nieuwe activiteiten of praten we na over voorbije activiteiten. 
www.aarschot.link - info@aarschot.link - 016-46 42 96

http://www.hetgasthuis.be
mailto:tickets@hetgasthuis.be
http://www.mixedonline.be
mailto:info%40mixedonline.be?subject=
http://www.aarschot.link
mailto:info@aarschot.link
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Elke woensdag 22.30 uur op
OUTtv is te ontvangen in het Play en
Play Morepakket van Telenet.
Wil je OUTtv ook ontvangen? Ga dan naar
www.out.tv/be/telenet

BETTY WHITE IS

kanaal
360

of bezoek onze winkel:

kartonnen 
dozen

rtonnen 

www.kartonnendozenlgbt.be
de boekhandel met een groot hart voor film 
www.kartonnendozenlgbt.be 
We hebben een enorm aanbod 
aan LGBT-fi lms van cult tot classic. 
Kijk alvast eens op onze website:

Draakstraat 34 - 2018 Antwerpen 
+32-3-2260804 • info@kartonnendozenlgbt.be

www.kadolgbt.be
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Diest

Kalender

vr 25 20u30 Freeheld CC Diest-Begijnhof p. 22

vr 25 22u30 Quand on a 17 ans CC Diest-Begijnhof p. 26

Schaffensestraat

Begijnenstraat

Pesthuizenstraat

R26

N29

Nijverheidslaan

Kluisbergstraat

Citadellaan

STATION

1
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➊ CC Diest-Begijnhof
Aula Geertrui Cordeys
 Begijnenstraat z/n    013-460 640
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.

http://www.ccdiest.be
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Dilbeek

Kasteelstraat

Henri 
Moeremanslaan

Ninoofsesteenweg

Afrit 12

Afrit 13Kamerijklaan

Kattebroekstraat

Spanjebergstraat

Stationsstraat
R01

Kalender

di 15 20u30 Carol Westrand p. 33

di 22 20u30 Viva Westrand p. 29
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➊ Westrand
 Kamerijklaan 46
Tickets: 7 € / 6.5 € (-21/dagstudenten en 65+) 
verkrijgbaar via www.westrand.be 
Na de voorstelling biedt Sacha je, in ruil voor je 
evaluatiebriefje, een drankje aan.

Westrand
Cultuurcentrum Dilbeek - Westrand 
heeft een jarenlange traditie 
van filmprogrammering: de 
dinsdagavondfilms, De Wereld Rond (exploratiefilms), de Filmstones 
(ontbijtfilms), films voor scholen, Mooov (films met een blik op de 
wereld), Kotteekoer (zomers filmfestival op locatie) en Docville 
(documentaires). Hierbij worden maatschappelijke thema’s niet 
geschuwd. Wanneer we dan de vraag krijgen om te participeren aan het 
Holebifilmfestival, gaan we daar graag op in. In samenwerking met de 
Dilbeekse vereniging Sacha zullen er in Westrand een aantal films rond 
deze thematiek worden getoond.

Sacha
Ook dit jaar schaart Sacha zich weer 
achter het Holebifilmfestival. Sacha richt 
zich in haar activiteiten tot de holebi's van 
de Vlaamse rand van Brussel.

Op een laagdrempelige en gezellige wijze krijgen haar leden de 
mogelijkheid om op verhaal te komen, netwerken uit te breiden, in 
vriendschap samen te komen,… en vooral zichzelf te zijn. En waarom 
deze keer niet eens een filmpje meepikken samen met familie en niet-
holebivrienden?

http://www.westrand.be
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Halle

Ninoofse-
steenweg

Arkenvest

Victor 
Baetensstr.

STATION

N28
N203

N6
2

1

Kalender

wo 9 20u30 Carol Stadhuis p. 33

wo 23 20u30 The Imitation Game Stadhuis p. 36

Een open en tolerante stad
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➊ Raadzaal Stadhuis
 Oudstrijdersplein 18  
Tickets: 3.5 €
Tickets aan de balie van de Raadzaal vlak voor 
de film.

➋ Oude Post – Wereldcafé
 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 vier 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

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

Leuvensesteenweg

Mechelsesteenweg

Afrit 21 
Sterrebeek

Stationsstraat

STATION

E40

1

Kalender

do 24 20u Love is Strange Bibliotheek p. 35

vr 25 20u Carol Bibliotheek p. 33
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➊ Bibliotheek
 Dr. V. De Walsplein 30   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.

mailto:uitbalie@kortenberg.be
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Londerzeel

Molenstraat

Stationsstraat
Meerstraat

Mechelsestraat

Kerkhofstraat

A12

Polderstraat

STATION

1

Kalender

do 10 20u The Danish Girl Bibliotheek p. 14

vr 25 20u The Imitation Game Bibliotheek p. 36
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➊ Bibliotheek Londerzeel
 Molenstraat 5   052-30 13 73
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.

http://londerzeel.bibliotheek.be
http://londerzeel.bibliotheek.be
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Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg

Europalaan

Joseph 
Depauwstraat

Lotstraat

Galgstraat

1

Kalender

do 10 20u Behind the Candelabra GCC Coloma p. 32

ma 14 20u The Danish Girl GCC Coloma p. 14
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➊ GCC Coloma
Roosezolder
 Joseph Depauwstraat 25   02-371 22 62
Tickets: 3 €

GCC Coloma
Het kasteel Coloma biedt een mooi kader voor culturele activiteiten. 
In de zomer zijn het park en de rozentuin een bezoekje waard. Dit jaar 
heeft uitzonderlijk ook het Holebifilmfestival hier plaats, op de gezellige 
Roosezolder van het kasteel. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt 
hiermee voor de vijfde maal deel aan het festival.

Het gemeentebestuur is zich bewust van de noodzaak om aandacht te 
besteden aan specifieke doelgroepen, zoals holebi’s. Holebi’s vormen 
immers een deel van de maatschappij en ieders mening telt.

Door zijn medewerking te verlenen aan het Holebifilmfestival hoopt 
het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een deur naar dialoog te 
openen.

Naast de twee filmvoorstellingen die gepland zijn in GCC Coloma kun 
je ook terecht in de hoofdbibliotheek waar boeken en films die de 
holebithematiek beslaan, in de kijker worden gesteld.

Meer info en inlichtingen op de dienst Gelijke Kansen: 
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

mailto:ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be
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Tienen

Sint-Helenavest

Sint-Jorisplein

Grote Markt

Hoegaardenstraat

Avendorenstraat Minderbroeders-
straat

Goossensvest

N29

STATION

1

Kalender

di 22 20u Boulevard CC De Kruisboog p. 21

wo 23 20u Die Reise nach Kafiristan CC De Kruisboog p. 34

“Een thuis voor genieters op zoek naar net 
dat tikkeltje meer & anders!”

Een oase van rust in een bruisende stad. 016 89 35 89
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen info@theatercafetienen.be
(GPS: Meendijkstraat) www.theatercafetienen.be
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➊ CC De Kruisboog 
Polyvalente Theaterzaal
 Sint-Jorisplein 20   016-80 56 96
Tickets: 4 € / 3 € (korting voor -26 en 55+)
Tickets kunnen aangekocht worden via  
www.dekruisboog.be of telefonisch op  
016-80 56 96 of aan de ingang van de zaal 
vanaf een half uur voor de voorstelling.

Gratis drankje
Na de voorstelling krijg je met je ticket een drankje (gewone bieren, 
frisdrank of koffie) in het Theatercafé van het CC De Kruisboog. Het 
moet wel je eigen ticket zijn van die avond zelf (met andere woorden: 
één ticket per persoon, per avond).

“Een thuis voor genieters op zoek naar net 
dat tikkeltje meer & anders!”

Een oase van rust in een bruisende stad. 016 89 35 89
Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen info@theatercafetienen.be
(GPS: Meendijkstraat) www.theatercafetienen.be

http://www.dekruisboog.be
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Vilvoorde

Stationslei

Bolwerkstraat Olmstraat

Luchthavenlaan

Schaarbeeklei

N1

STATION

1

Kalender

ma 14 20u30 Strike a Pose CC Het Bolwerk p. 13

di 15 20u30 The Danish Girl CC Het Bolwerk p. 14
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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.
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Wezembeek-Oppem

R0

 Beekstraat

 Frans Landrainstraat

 Wezembeeklaan

Wijngaard-
laan 

1

Kalender

do 17 15u Carol GC de Kam p. 33

do 17 20u Carol GC de Kam p. 33



79

➊ GC de Kam – Grote Zaal
 Beekstraat 172   02-731 43 31
Tickets: 4 €
filmpas (5 films/15 €)

GC de Kam
Gemeenschapscentrum de Kam heeft naast een aanbod van muziek, 
theater, comedy, familievoorstellingen, workshops, … een lange traditie 
van filmprogrammering. Telkens op de 3e donderdag van de maand, 
om 15u en 20u, draaien wij een recent uitgebrachte film. We proberen 
in onze keuzes zo veel mogelijk te variëren in taal en thematiek. GC de 
Kam neemt voor de tweede keer deel aan het Holebifilmfestival.

www.dekam.be – info@dekam.be

http://www.dekam.be
mailto:info@dekam.be
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Praktisch
Gratis drankjes?  

Hoe kan ik 
reserveren?  

Wat was de beste 
film van het 

festival?  
Hier vind je 

antwoorden op al 
je vragen over het 
Holebifilmfestival. 
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Reserveren
Voor een aantal voorstellingen is reserveren aangeraden of verplicht.

Leuven
Voor de openingsavond is reserveren verplicht. Voor de 
toneelvoorstellingen wordt reserveren aangeraden. Je kunt ook 
gewoon de avond zelf je ticket kopen, maar bij reservatie ben je zeker 
van een plaats. 

Op de website kun je nagaan hoeveel vrije plaatsen er nog zijn. Zelfs 
als de voorstelling online volgeboekt staat, loont het de moeite om af 
te komen: de gereserveerde plaatsen die onbezet blijven worden 10 
minuten voor de voorstelling vrijgegeven.

Reserveren kan via onze website www.holebifilmfestival.be/reserveren 

Opgelet: na je reservatie online ontvang je een mailtje dat je moet 
bevestigen.

Voor de filmvoorstellingen in Kinepolis en het Provinciehuis kun je niet 
reserveren. Voor de filmvoorstellingen in Cinema ZED kun je tickets 
kopen via www.cinemazed.be

Aarschot
Voor de toneelvoorstelling kun je tickets bestellen via 
www.hetgasthuis.be of tickets@hetgasthuis.be

Kortenberg
Reserveren is aangewezen via UiTbalie (uitbalie@kortenberg.be of  
02-755 22 80). Dit is mogelijk vanaf 31 oktober.

Londerzeel
Inschrijven is verplicht via londerzeel.bibliotheek.be

http://www.holebifilmfestival.be/reserveren
http://www.cinemazed.be
http://www.hetgasthuis.be
mailto:tickets@hetgasthuis.be
mailto:uitbalie@kortenberg.be
http://londerzeel.bibliotheek.be
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Gratis
Sommige voorstellingen zijn volledig gratis:

• De openingsavond op donderdag 10 november in het Provinciehuis 
te Leuven.

• De filmvoorstellingen te Kortenberg op donderdag 24 november 
("Love is Strange") en vrijdag 25 november ("Carol").

• De filmvoorstellingen te Londerzeel op donderdag 10 november 
("The Danish Girl") en op vrijdag 25 november ("The Imitation 
Game").

In Leuven kun je na iedere betalende festivalvoorstelling met je ticket 
een gratis drankje krijgen. Het moet wel je eigen ticket zijn van die 
avond zelf (met andere woorden: één ticket per persoon, per avond). 
Zie p. 53 voor een lijst met de deelnemende cafés.

In Halle krijg je onder dezelfde voorwaarden een drankje in de Oude 
Post (Wereldcafé). 

In Tienen krijg je onder dezelfde voorwaarden een drankje in het 
Theatercafé van CC De Kruisboog. 

In Dilbeek biedt Sacha je na de voorstelling een drankje aan in ruil voor 
je evaluatiebriefje.

Evaluatie
Jij bepaalt mee welke film wordt 
verkozen tot beste film van het 
festival! Elke bezoeker krijgt bij het 
binnenkomen een evaluatiebriefje. 
Je hebt geen balpen nodig: maak 
gewoon één scheurtje in het 
briefje. Bij het verlaten van de 
zaal deponeer je je mening in de 
festivalurne aan de uitgang. Het 
resultaat staat de volgende dag 
al op onze festivalwebsite. Op het einde van het 
festival maken we via een nieuwsbrief en op de website de winnende 
films bekend.
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Bibliotheken
Naar aanleiding van het holebifilmfestival halen enkele Vlaams-
Brabantse bibliotheken in november de aanwezige holebiliteratuur en 
-films uit de kast om ze te laten schitteren op een mooie themastand. 
Elke bibliotheek geeft hieraan haar eigen invulling.

• Bibliotheek Aarschot 
Elisabethlaan 103A, 3200 Aarschot 
016-56 86 05 – bibaarschot@bibliotheekaarschot.be  
www.bibliotheekaarschot.be

• Bibliotheek Diest 
Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest 
013-32 69 30 – bib@diest.be – Diest.bibliotheek.be

• Bibliotheek Dilbeek De Wolfsput 
d’Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek 
02-451 69 70 – info@wolfsput.be – www.wolfsput.be

• Bibliotheek Haacht (HaBoBiB) 
Verhaegenlaan 5, 3150 Haacht 
016-61 90 34 – habobib@bibliotheek.be – www.habobib.bibliotheek.be

• Bibliotheek Halle 
Basiliekstraat 124, 1500 Halle 
02-365 98 60 - bibliotheek@halle.be - www.bibliotheekhalle.be

• Bibliotheek Kortenberg 
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 
02-755 22 90 – bibliotheek@kortenberg.be – kortenberg.bibliotheek.be

• Bibliotheek Leuven 
Rijschoolstraat 4/0101, 3000 Leuven 
www.bib.leuven.be

• Bibliotheek Londerzeel 
Molenstraat 5, 1840 Londerzeel 
052-30 13 73 - bibliotheek@londerzeel.be - londerzeel.bibliotheek.be

• Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw  
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
02-371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be  
www.sint-pieters-leeuw.be/bibliotheek
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• Stadsbibliotheek Tienen 
Grote Markt 3, 3300 Tienen 
016-80 56 70 - tienen@bibliotheek.be - www.tienen.be/bibliotheek

• Bibliotheek Vilvoorde 
Grote Markt 9, 1800 Vilvoorde 
02-255 46 60 – vilvoorde@bibliotheek.be – www.bibliotheekvilvoorde.be

• Bibliotheek Wezembeek-Oppem 
Europalaan 4, 1970 Wezembeek-Oppem 
02-783 12 26 – www.wezembeek-oppem.be

Blauwe polo’s
De mensen achter het festival 
herken je aan hun blauwe 
polo's. Ze hebben een jaar lang 
het beste van zichzelf gegeven 
om dit fijne programma samen 
te stellen en jullie ervan te laten 
genieten.

Heb je vragen over het festival of over homoseksualiteit of genderisme 
in het algemeen, spreek hen gerust aan.

Wil je graag meewerken aan de volgende editie, geef dan een seintje 
via helpen@holebifilmfestival.be. Er zijn nog blauwe polo's in voorraad, 
ook in jouw maat!

Schoolvoorstellingen
Jongeren in contact brengen met het holebithema is ook dit jaar een 
doel van het Holebihuis Vlaams-Brabant. In samenwerking met het 
Holebifilmfestival bereiken we - verspreid over de hele provincie - meer 
dan 1500 jongeren. Dankzij de medewerking van &of en Mixed kunnen 
wij voor iedere filmvoorstelling een nabespreking op maat organiseren, 
zodat leerlingen en leerkrachten een antwoord krijgen op hun vragen 
over het holebithema. Ben jij actief in een schoolgemeenschap en wil 
jij dit initiatief ook op jouw school?  
Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: 
scholenwerking@holebihuis.be

mailto:helpen@holebifilmfestival.be
mailto:scholenwerking@holebihuis.be
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MRGAYBELGIUM.BE
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NEXT Festival - Akram Khan Cie 
D I T  P R O J E C T  I S  E R  D A N K Z I J  U .

Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreeks 
tal van projecten waar iedereen iets aan heeft. 

In 2013 ging op die manier meer dan 10 miljoen euro 
naar culturele projecten zoals dit.

ALLES IS 
MOGELIJK

DANK ZIJ U
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HET                 GAAT            DOOR OP

ZATERDAG 12-11 ZONDAG 13-11 ZATERDAG 19-11 

STIVAL
FEFILM

HOLEBI

21.00 uur
Pride

20.30 uur
Reaching for
the Moon

21.00 uur
Perfect
Obedience

OUTtv is te ontvangen in het Play en
Play Morepakket van Telenet

kanaal
360
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HET                 GAAT            DOOR OP

ZONDAG 20-11 ZATERDAG 26-11 ZONDAG 27-11 

20.30 uur
Freier Fall

21.00 uur
Appropriate
Behaviour

20.30 uur
The Way
He Looks

Wil je OUTtv ook ontvangen? Ga dan naar
www.out.tv/be/telenet
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Kijkwijzer
0 alle leeftijden 2 >12 jaar 3 >16 jaar

f angst l grove taal d drugs

v geweld s seks c discriminatie

Sponsors

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