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Voor de 13e keer staat Leuven in het teken van DOCVILLE, hét fi lmfeest 
van het jaar waar liefhebbers van documentaire cinema kunnen komen 
genieten van het beste dat de nationale en internationale documentaire 
f ilmwereld te bieden heeft. De meest spraakmakende, bekroonde, 
betoverende, intrigerende en begeesterde documentaire � lms van het 
moment krijgen een plek in het goed gevulde programmaschema. 

DOCVILLE kiest nadrukkelijk voor documentaire auteurscinema: ori-
ginele, intrigerende, prikkelende fi lms, gemaakt door mensen met een 
mening, met visie én met oog voor cinematografi e. Films die het verdie-
nen op het grote scherm gezien te worden. Films die het hoofd én het 
hart aanspreken. En zoals u het van DOCVILLE gewoon bent, staat het 
programma bol van exclusieve premières. 

Maar DOCVILLE is meer dan een reeks vertoningen. Het festival zet al 
vele jaren sterk in op omkadering en context en dat is dit jaar niet anders. 
Voorstellingen worden ingeleid of gevolgd door nagesprekken met fi lm-
makers of inhoudelijke specialisten – de zogenaamde Q&A’s of Extended 
Q&A’s. Soms wordt er nog wat dieper ingegaan op een onderwerp en 
organiseert het festival een DOCVILLE + Sessie: een diepgravend debat 
of panelgesprek, met plaats voor vraag en antwoord. Geregeld organiseert 
het festival DOCVILLE2-activiteiten naar aanleiding van een bepaalde 
fi lm, zoals dit jaar een fruit tasting en zowaar een kookcursus in het kader 
van de thematische reeks Food for Th ought. Voor de fi lmprofessionals (in 
spe) organiseert DOCVILLE een reeks masterclasses, lezingen en info-
sessies. 

Afsluiten doet het festival met de bekroning van de strafste fi lms van het 
jaar. Er worden prijzen uitgereikt voor Beste Nationale Documentaire, 
Internationale Documentaire, Beste Weten & Geweten Film en Beste 
TV Documentaire. Ook het publiek verkiest een favoriet.

Wie er maar niet genoeg van kan krijgen, verwijzen we met plezier door 
naar de werking van Dalton Distribution. Deze werking groeide voort 
uit DOCVILLE en is het hele jaar door actief als promotor en distributeur 
van documentairefi lms in de zalen, op dvd, video on demand en televisie. 
Nieuw dit jaar is Dalton.be, een video on demand platform met abonne-
mentsformule waar u het hele jaar door kan genieten van de allerbeste 
documentaire fi lms. 
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FESTIVAL FAVORIETEN
Een strenge selectie gloednieuwe topdocumentaires die furore maken 

in het internationale filmfestivalcircuit, in première op DOCVILLE. 

AMATEURS IN SPACE
SCHE PREMIÈRE
BELGISCHE PREMIÈRE 
DENEMARKEN - 2016 - 1U30 
REGIE Max Kestner
D Deens OT Engels
VERTONING don 23/3 om 19u30 
(ZED-STUK), don 30/3 om 15u30 
(ZED-Vesalius)

Hoe technisch is een ruimte-
schip? Twee Denen willen de 
eerste amateurs zijn die een mens 
de ruimte in sturen en weer terug. 
Vreemd genoeg lijkt het allemaal 
nog te lukken ook. Maar kan 
de menselijke intelligentie ook 
de menselijke kleinzerigheid en 
ego’s overwinnen? Filmmaker 
Kestner toont de menselijke kant 
van één van de meest complexe 
technische uitdagingen: een 
ruimteschip bouwen.

I’M NOT YOUR NEGRO
BELGISCHE PREMIÈRE
BELGIË, FRANKRIJK, VS, ZWITSERLAND - 2016 - 1U33 - REGIE Raoul Peck D Engels OT Nederlands 
VERTONING woe 22/3 om 20u00 (ZED-Vesalius), zat 25/3 om 11u00 (ZED-Vesalius), 
din 28/3 om 17u30 (ZED-STUK), don 30/3 om 13u30 (ZED -Vesalius)

In deze Belgische co-productie vertrekt Raoul Peck van een tekst van de Afro-Amerikaanse schrijver James 
Baldwin voor een reis door de zwarte geschiedenis die de Burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘60 verbindt met 
het huidige #BlackLivesMatter. De film is een treffend betoog op basis van archiefbeelden, filmfragmenten en 
actuele nieuwsbeelden aan elkaar gepraat door de bezwerende stem van Samuel L. Jackson.

De voorstelling van 25/3 wordt 
gevolgd door een uitleiding van 
Tom Van De Weghe, VRT journa-
list en Amerika-expert.

OPENINGSFILM
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THE GROWN-UPS
BELGISCHE PREMIÈRE
CHILI, NEDERLAND - 2016 - 1U20
REGIE Maite Alberdi 
D Spaans OT Engels 
VERTONING don 23/3 om 17u30 
(ZED-STUK), zat 25/3 om 17u00 
(30CC/Wagehuys), zon 26/3 om 
15u00 (ZED-STUK) 

Anita, Rita, Ricardo en Andrés 
zijn ruim de 40 gepasseerd maar 
gaan nog steeds naar een school 
voor kinderen met het syndroom 
van Down. Ze zijn klaar om op 
eigen benen te staan maar hun 
omgeving weet niet wat gedaan 
met al die verlangens. Regisseur 
Maite Alberdi observeert de 
‘ jongvolwassenen’ in hun omge-
ving met veel empathie en mede-
dogen en lardeert het verhaal van 
hun groeiende frustratie met de 
nodige komische, liefdevolle 
momenten.

LIBERATION DAY
BELGISCHE PREMIÈRE
LETLAND, NOORWEGEN - 2016 - 1U38 - REGIE Morten Traavik & Ugis Olte 
D Engels, Koreaans OT Engels VERTONING don 30/3 om 20u00 & 20u30 (ZED-Vesalius) 

Het immer gesloten, strikt communistische Noord-Korea verwelkomde in 2015 voor het eerst een 
westerse rock band. En het was … ‘Laibach’ die met de eer ging lopen. Wie? Een Sloveense band 
die neoklassieke covers brengen van cheesy nummers als Live is Life en The Final Countdown. Een 
grappig en onwaarschijnlijk verhaal, dat ondanks (of net dankzij) zijn absurditeit veel zegt over 
Noord-Korea en zijn ambigue verhouding tot het westen.

DRIES
BELGISCHE PREMIÈRE
BELGIË, DUITSLAND - 2017- 1U30
REGIE Reiner Holzemer D Engels OT 
Nederlands VERTONING woe 29/3 
om 20u00 (Kinepolis), don 30/3 om 
17u30 (ZED-STUK)

Na drie jaar aandringen kreeg 
de Duitse f ilmmaker Reiner 
Holzemer de toestemming om 
de Vlaamse modeontwerper 
Dries Van Noten te volgen in 
zijn werk en leven. Het resul-
taat is een intiem portret van 
een heel gepassioneerde, maar 
gereserveerde man die al 25 jaar 
meedraait aan de top van de 
modewereld zonder in te boeten 
op authenticiteit. 

SLOTFILM
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FESTIVAL FAVORIETEN

DAVID LYNCH: THE ART LIFE
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U30 - REGIE Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm, D Engels OT geen 
VERTONING din 28/3 om 22u00 (ZED-STUK)

Rond weinig hedendaagse regisseurs hangt een even groot aura als rond David Lynch, de man 
wiens familienaam een geheel eigen stijl ging definiëren. David Lynch – The Art Life is een intieme 
en uiterst creatieve reis doorheen het meesterlijk brein van David Lynch, wiens leven zelf als een 
bewegend excentrisch kunstwerk is. En natuurlijk doet deze documentaire dit in een geheel type-
rende ‘lynchiaanse’ stijl. 

FESTIVAL FAVORIETEN
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HOUSTON, WE HAVE 
A PROBLEM!
BELGISCHE PREMIÈRE
SLOVENIË, KROATIË, DUITSLAND 
2016 - 1U28 - REGIE Ziga Virc
D Sloveeens, Servisch, Kroatisch, 
Engels OT Engels
VERTONING vrij 24/3 om 21u30, 
zat 25/3 om 17u15 en zon 26/3 om 
16u15 (ZED-Vesalius)

Houston, We have a Problem! 
onderzoekt één van de minder 
bekende mythes over de eerste 
maanlanding: het feit dat Ame-
rika hierin voornamelijk geslaagd 
is door een Joegoslavisch ruimte-
vaartprogramma over te kopen. 
Te vreemd om waar te zijn? 
Regisseur Virc neemt je mee in 
een ijzersterk en verbazingwek-
kend onderzoek waaruit blijkt 
dat alles kan. Of toch niet?

FESTIVAL FAVORIETEN
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DOWN-TO-EARTH
BELGISCHE PREMIÈRE
VK, VS - 2016 - 1U22
REGIE Renata Heinen, Rolf Winters
D Engels OT Nederlands
VERTONING don 23/3 om 20u00 
(Aula Vesalius), zon 26/3 om 11u00 
(ZED-STUK)

Velen dromen erover, slechts wei-
nigen doen het echt. Laat staan 
vijf jaar aan een stuk. Rolf en zijn 
gezin vertrekken op wereldreis. 
Niet zozeer om het avontuur, 
maar vooral als spirituele reis op 
zoek naar de zin van het leven. 
Gef ilmd met één camera en 
zonder crew brengt Down-to-
Earth niet enkel het relaas van 
een gezin dat wil loskomen van 
de consumptiemaatschappij, 
maar brengt vooral een ode aan 
de natuur, aan intrigerende ont-
moetingen en aan verbintenis 
met anderen.

ZERO DAYS
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U56 - REGIE Alex Gibney D Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Persisch, Russisch OT Nederlands
VERTONING vrij 24/3 om 17u30 (ZED-Vesalius), woe 29/3 om 22u30 (ZED-Vesalius)

In 2010 wordt een uiterst vernuft computervirus ontdekt: STUXNET. Het zeer geavanceerde stukje 
software lijkt echter met één heel welbepaald doel ontwikkeld te zijn: het vernietigen van een spe-
cifi ek type Iraanse uraniumverrijkingscentrifuges. Al snel blijkt zowel de CIA als de Israëlische 
Mossad betrokken. Oscarwinnaar Alex Gibney brengt een intrigerende en razend spannende spi-
onagethriller.

MAGNUS
BELGISCHE PREMIÈRE
NORWEGEN - 2016 - 1U18
REGIE Benjamin Ree D Noors OT Engels VERTONING 
zon 26/3 om 11u00 (ZED-Vesalius), ma 27/3 om 20u30 
(Kinepolis), woe 29/3 om 17u00 (ZED-Vesalius)

De 13-jarige Magnus wil wereldkampioen scha-
ken worden. Hij verbaast de wereld door op 

zijn 25ste tegelijkertijd én geblind-
doekt ’s werelds 10 beste spe-

lers te verslaan. Regisseur 
Benjamin Ree zoomt in 
op de kracht die Magnus 
zo uitzonderlijk maakt: 
zijn intuïtie. Een verba-
zingwekkende fi lm die 
toont dat genialiteit 

vaak niets te maken 
heeft met analyse, 

maar alles met 
gevoel.

zon 26/3 om 11u00 (ZED-Vesalius), ma 27/3 om 20u30 
(Kinepolis), woe 29/3 om 17u00 (ZED-Vesalius)

De 13-jarige Magnus wil wereldkampioen scha-
ken worden. Hij verbaast de wereld door op 

zijn 25ste tegelijkertijd én geblind-
doekt ’s werelds 10 beste spe-

lers te verslaan. Regisseur 
Benjamin Ree zoomt in 
op de kracht die Magnus 
zo uitzonderlijk maakt: 
zijn intuïtie. Een verba-
zingwekkende fi lm die 
toont dat genialiteit 

vaak niets te maken 
heeft met analyse, 

maar alles met 
gevoel.

De voorstelling van 23/3 wordt 
gevolgd door een extended Q&A 
met de makers.

DOCVILLE 2

TOERNOOI SNELSCHAKEN
VOOR KINDEREN
Zon 26 maart ‒ 13u30 
ZED-Vesalius
—
Ben jij de volgende Magnus Carlsen?
Neem dan zeker deel aan het vriend-
schappelijk tornooi snelschaken 
(partij van max. 10 minuten) voor 
kinderen (<12).
Een versnapering en drankje worden 
voorzien door het festival, evenals de 
allereerste DOCVILLE schaaktrofee. 
Onder begeleiding van René Creemers 
van Leuven Centraal vzw.
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THE ROAD MOVIE
BELGISCHE PREMIÈRE
WIT-RUSLAND, BOSNIË EN HERZEGOVINA,  
KROATIË, RUSLAND, SERVIË - 2016 - 1U00 
REGIE Dmitrii Kalashnikov D Russisch OT Engels  
VERTONING din 28/3 om 20u30 (Kinepolis), don 
30/3 om 20u30 (Kinepolis)

In Rusland is alles mogelijk op de weg en dus 
rijdt iedereen er rond met een dashcam: het is 
een verzekering tegen ongewettigde schade-
claims, maar ook tegen corrupte politieagen-
ten. Het hoofdpersonage van deze lange trip 
van dashcam filmpjes is dan ook de Russische 
man en vrouw uit de straat, of liever op de 
weg. ‘Het leven zoals het is: Rusland’: rauw en 
ongefilterd, absurd en angstaanjagend.

SAFARI
BELGISCHE PREMIÈRE
OOSTENRIJK - 2016 - 1U30
REGIE Ulrich Seidl D Afrikaans, Duits 
OT Engels VERTONING ma 27/3 om 
17u30 (ZED-STUK), don 30/3 om 
20u00 (ZED-STUK)

Ulrich Seidl, de meester van de 
beeldschone maar ongemakke-
lijke documentaire, buigt zich 
over het fenomeen van de tro-
feejacht van blanke toeristen in 
Afrika. In gestileerde tableaus 
en met zijn gebruikelijke vileine 
humor brengt hij het proces van 
deze zinloze moordpartijen in 
beeld en probeert hij zicht te 
krijgen op hun drijfveren.

DE KINDEREN VAN JUF KIET
BELGISCHE PREMIÈRE
NEDERLAND - 2016 - 1U55 - REGIE Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster D Arabisch, Nederlands OT Engels 
VERTONING zat 25/3 om 19u30 (30CC/Wagehuys), don 30/3 om 15u00 (ZED-STUK)

Op de basisschool in het Brabantse dorp Hapert geeft juf Kiet les in de instroomklas aan kinderen 
van asielzoekers. Hun trauma’s en onzekerheden uiten zich soms in angst en agressie maar in de zorg 
van de immer geduldige juf Kiet kunnen ze terug kind zijn en spelen. De Kinderen van Juf Kiet is een 
pracht van een film, een ode aan de weerbaarheid van het kind en de tomeloze inzet en toewijding 
van juf Kiet, de juf die je ieder kind toewenst.

De voorstelling van 25/3 wordt 
gevolgd door een Q&A met Juf 
Kiet.

WALK WITH ME
BELGISCHE PREMIÈRE
VK, FRANKRIJK, VS - 2017 - 1U28
REGIE Marc Fracis, Max Pugh
D Engels OT Nederlands
VERTONING zat 25/3 om 20u30 
(Kinepolis)

Walk With Me biedt een nooit eer-
der geziene toegang tot een Zen 
Boeddhistische gemeenschap 
van mensen die al hun ‘aardse’ 
bezittingen hebben opgegeven. 
Hun leven staat volledig in teken 
van mindfulness, een levenskunst 
die de wereldberoemde leraar 
Thich Nhat Hanh hen probeert 
bij te brengen. Treed samen met 
Benedict Cumberbatch – de ver-
teller van de film – in een wereld 
van bewustwording, maar ook 
van vragen en praktische beslom-
meringen.
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FESTIVAL FAVORIETEN

HARRY BENSON: 
SHOOT FIRST
PREMIÈRE
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U27
REGIE Justin Bare, Matthew Miele
D Engels OT Nederlands
VERTONING zat 25/3 om 20u00 
(Kinepolis), ma 27/3 om 22u00 
(ZED-STUK), 

Gespekt met heerlijke beelden 
die terecht legendarisch zijn, 
brengt Harry Benson: Shoot First 
een eerlijk portret van de man 
achter heel wat iconische foto’s. 
Een man die bijna alles opgaf 
voor dat ultieme beeld, want “een 
mooie foto kan nooit opnieuw 
genomen worden”. Vol zelfspot 
en zelfrelativering grasduint de 
ondertussen 86-jarige workaho-
lic door zijn werk. 

FESTIVAL FAVORIETEN
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FESTIVAL FAVORIETEN

THE ISLANDS AND 
THE WHALES
BELGISCHE PREMIÈRE
DENEMARKEN, VK - 2016 - 1U25
REGIE Mike Day D Deens, Engels OT 
Engels VERTONING don 23/3 om 
17u30 (ZED-Vesalius), zat 25/3 om 
20u00 (ZED-Vesalius)

Op de Faeröereilanden – een 
eilandengroep in de driehoek 
Schotland-Noorwegen-IJsland 
– leven de eilandbewoners al 
eeuwen van wat de natuur hen 
te bieden heeft: zeemeeuwen 
en walvissen. Maar het voort-
bestaan van deze manier van 
leven wordt langs alle fronten 
bedreigd. Schots regisseur Mike 
Day kreeg voor deze visueel 
overdonderende documentaire 
de prijs voor Beste Opkomend 
Filmmaker op Hot Docs.
Deze � lm wordt voorafgegaan 
door de kort� lm Ins Holz 
(Corina Schwingruber Ilić & 
� omas Horat, 13min.)

FROM BUSINESS TO BEING
BELGISCHE PREMIÈRE
DUITSLAND - 2015 - 1U29
REGIE Hanna Henigin, Julian Wildgruber D Engels, 
Duits OT Engels VERTONING zon 26/3 om 15u00 
(30CC/Wagehuys)

Burn-out, bore-out, fade-out, depressie … 
Het is een hot topic de laatste jaren: de 
moeilijke relatie tussen werk en leven. From 
Business to Being is niet zozeer een aanklacht, 
maar vooral een inspirerende zoektocht. Drie 
managers zoeken elk op hun eigen manier een 
weg naar meer enthousiasme en authenticiteit 
in hun leven en hun werk. Een fi lm die je stil 
doet staan bij je eigen leven en misschien wel 
hoop en inspiratie geeft over hoe het anders 
kan.

DOCVILLE + (PANELGESPREK)
BURN-OUT, HET SLUIPENDE GIF?
Zondag 26 maart – 17u – 30CC/Wagehuys
—
Onze relatie privé-werk komt steeds meer onder druk te 
staan. Burn-out, bore-out, depressie zijn fenomenen die 
niet meer te ontkennen zijn in onze samenleving. Nav de 
documentaire gaan o.a. Bregje Hofstede, schrijfster van het 
boek De herontdekking van het lichaam. Over burn-out 
en Dr. Jan Vandenbergen, die vanuit de CM (Christelijke 
Mutualiteiten) een lans breekt om burn-out als werk gere-
lateerde ziekte te erkennen, met elkaar in gesprek. Andere 
namen voor het debat worden later bekend gemaakt.



ARTES POWERD BY SABAM PRESENTEERT: 

NEW TALENT SHOWCASE 
Don 23 maart – 20u – ZED-Vesalius

ARTES powered by SABAM, sinds vele jaren partner van 
DOCVILLE, ondersteunt de audiovisuele auteurs onder 
meer door beurzen - een f inanciële ondersteuning voor 
jonge fi lmmakers. Ook nieuw fi lmtalent wordt begeleid door 
ARTES. Dit jaar pakt ARTES opnieuw uit met een New 
Talent Showcase. Een aantal recente korte documentaires 
gemaakt door nieuw en veelbelovend talent krijgen zo een 
plaats in het DOCVILLE-programma.

DE KEUZE VAN CANVAS: 4X7
Din 28 maart – 20u – Kinepolis

Canvas, partner van DOCVILLE sinds mensenheugnis en 
de documentaire fi lm zeer genegen, presenteert ieder jaar 
een eigen programma op het festival. Dit jaar viel de keuze 
op 4x7. 4x7 is een documentaire reeks waarbij elke afl eve-
ring bestaat uit 4 korte documentaires van 7 minuten. Die 
hebben één ding gemeen: het zijn dwingende verhalen die 
de maker om een of andere reden moét vertellen. De makers 
zijn grote namen als Paul Jambers, Marc Didden en Stijn 
Coninx, maar ook mensen die vooral in het professionele cir-
cuit bekend zijn zoals Dimitri Van Zeebroeck, Pieter-Jan De 
Pue en Sarah De Bisschop én jong talent als Lidewij Nuit-
ten en Evy De Ceur. 4x7 is een initiatief van Canvas en De 
Chinezen, in samenwerking met de Vlaamse Filmscholen en 
48 fi lm- en documentairemakers. Op DOCVILLE worden 
een aantal highlights van het afgelopen seizoen vertoond én 
krijgen we een een aantal exclusieve previews van het nieuwe 
seizoen.

WHERE IS ROCKY II?
PREMIÈRE
BELGISCHE PREMIÈRE
BELGIË, VS - 2016 - 1U33
REGIE Pierre Bismuth
D Engels OT geen
VERTONING vrij 24/3 om 17u30 
(ZED-STUK), don 30/3 om 20u00 
(Kinepolis)

In 2009 verstopte de Ameri-
kaanse kunstenaar Ed Ruscha 
een grote valse steen – die hij 
Rocky II doopte – in de Moja-
ve-woestijn. Terloops wenst hij 
scenarioschrijver Pierre Bismuth 
geluk met zijn zoektocht naar 
de steen. Bismuth pikt de hand-
schoen op en gaat op geheel eigen 
wijze op zoek naar de steen. 
Where is Rocky II? is een heerlijke, 
onconventionele documentaire 
die Bismuth zelf omschrijft als 
‘fake-fi ction’.  

GASTVOORSTELLINGEN
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PRIJS VOOR BESTE TV DOCUMENTAIRE
Een aantal jaren geleden lanceerde DOCVILLE deze bijzondere competitie. De Prijs voor de Beste TV 
Documentaire is een prijs die gaat naar de sterkste documentaire reeks (geen op zichzelf staande fi lms) die 
op één van de Vlaamse zenders te zien was het afgelopen jaar. DOCVILLE focust nadrukkelijk op reeksen 
gerealiseerd door tv-makers met duidelijke visie, gemaakt met engagement en integriteit. Geen neutrale 
verslaggeving of duiding bij de actualiteit, geen plat effectbejag dat we kennen van reality-tv, maar producties 
die getuigen van een zeker auteurschap. Er verschenen het afgelopen jaar heel wat knappe, kwalitatief 
hoogstaande reeksen op de Vlaamse zenders. DOCVILLE nomineert er 5. 

NIVEAU 4
MAKER Eric Goens 
PRODUCTIE Het Nieuwshuis

Deze rauwe reality toont 
a l le facetten van één 
van de meest spraakma-
kende politiezones van 
ons land: Brussel-West. 
Journalist en program-
mamaker Eric Goens 
neemt ons in het kielzog 
van de inspecteurs in 
Molenbeek, in de dagen 
van dreigingsniveau vier, 
de spanning is duidelijk 
voelbaar.

4 X 7
REGIE Verschillende 
regisseurs
PRODUCTIE De Chinezen

Geniaal in zijn eenvoud: 
een f ilmmaker krijgt 7 
minuten de tijd om een 
verhaal, hét verhaal dat 
hij moet vertellen, in te 
blikken. Stijl, vorm of 
onderwerp zijn vrij te 
kiezen. Het resultaat is 
een diverse en kleurrijke 
reeks met zowel bekende 
namen als jong talent ach-
ter de camera. 

STEENWEG
REGIE Fien Troch, Bart Maes, 
Eva Küpper, Sahim Omar 
Kalifa, Tim De Keersmaecker
PRODUCTIE Zonderling

Vijf regisseurs zoomen in 
op een verhaal langs de 
kant van één van de vele 
steenwegen die ons land 
rijk is. Van de klassieke 
steenwegbordelen, over 
een kapperszaak in hartje 
Molenbeek tot motorben-
des: Steenweg toont je de 
krioelende bedrijvigheid 
achter de gordijnen van ’s 
lands bekendste verkeers-
aders.

BELGIË 
SCHERPGESTELD    
REGIE Johannes Bucher, 
Jürgen Buedts
PRODUCTIE Las Belgas

Ons land kent heel wat 
gerenommeerde foto-
grafen. Deze 5-delige 
reeks toont hoe zij hun 
land en zijn inwoners de 
voorbije decennia in beeld 
brachten. Via hun oog 
legt België Scherpgesteld de 
ziel van ons land bloot en 
kijken we op een originele 
manier naar ons dagelijks 
leven en recente geschie-
denis.

ASFALT
REGIE Lennart Stuyck, 
Jeremy De Ryckere, Mathijs 
Vleugels, Maarten Bernaerts, 
Sammy Neyrinck, Ruben 
Vermeersch
PRODUCTIE Diplodokus

Van de makers van Slijk. 
Net a ls bij die reeks 
vormt de ondergrond 
het uitgangspunt van 
deze originele 6-delige 
documentairereeks op 
de kruising tussen sport 
en human interest. We 
du iken onder in de 
wereld van het autora-
cen, motorracen, karting, 
wielrennen, skateboarden 
en breakdance. 

In de documentaire reeks Schrijven in de Lage Landen portretteren 
gerenommeerde documentairemakers auteurs uit Vlaanderen en Neder-
land. Een opmerkelijke dwarsdoorsnede van de stand van zaken in beide 
disciplines. Zo portretteerde documentairemaakster Griet Teck (Feel My 
Love) Saskia De Coster, schrijfster van onder meer Vrije val terwijl Eva 
Küpper (What’s in a Name) Elvis Peeters (De ontelbaren) in beeld bracht. 
Emilie Verhamme, die met Cockaigne enkele jaren terug de competitie in 
Cannes haalde, maakte een portret van Dimitri Verhulst. Ellen Vermeu-
len (9999) brengt verder een portret van Lize Spit die een literaire hype 
ontketende met Het smelt, haar debuutroman die door Veerle Baetens ver-
fi lmd zal worden. Christina Vandekerckhove (De nada) brengt het verhaal 
van Randall Casaer die in 2007 doorbrak met zijn stripdebuut Slaapkop-
pen. Ook Kadir Balci (Turquaze) werkte mee aan de reeks met een portret 
over Stefan Hertmans, auteur van het bekroonde Oorlog en terpentijn, die 
ons nu met De Bekeerlinge opnieuw in vervoering brengt. 

Het is maar een greep uit de lange reeks korte portretten die u geheel gratis 
kan komen bekijken op DOCVILLE. In De Bib Leuven (Tweebronnen) 
staan het hele festival lang 2 mini-bioscoopjes opgesteld waarin de por-
tretten te zien zijn. 

SCHRIJVEN IN DE LAGE LANDEN

12
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VR DOCS COMPILATIE 
TOTALE DUUR: 60min D Diverse OT Engels 
VERTONINGEN: Dagelijks van don 23/3 tot 30/3 om 19u30 en 21u00 (Groep T)

De virtual reality-fi lms zijn stilaan de kinderschoenen ontgroeid. Na de vele leuke experimentjes en technische 
spielerei, wordt steeds nadrukkelijker gefocust op inhoud. En op dat terrein biedt VR heel wat mogelijkheden, met 
name in de wereld van documentaire fi lm. Nooit eerder was technologie zo effi ciënt in het meenemen van publiek 
naar een andere wereld, in beeld en geluid. Afgesloten van de wereld rondom, onderga je documentaire fi lm op 
de meest intense manier.

Let op! De plaatsen voor de voorstellingen van VR Docs zijn beperkt tot 15 personen per sessie. U krijgt ter 
plaatse uitleg bij het gebruik van de apparatuur en begeleiding van DOCVILLE-medewerkers. 

SYRIA’S SILENCE
6MIN 
REGIE Jens Franssen 

Neem een kijk in het leven 
van de Koerdische strijders 
die leven in een spookstad 
dichtbij de frontlijn met 
terreurgroep IS. Help 
vliegtuigen spotten, hou 
mee de wacht en schuif bij 
aan de tafel van de strijders 
in de VR-documentaire 
Syria’s Silence.

NOTES ON BLINDNESS
7MIN 
REGIE Colinart, Burthe, 
Middleton, Spinney 

Wat als je opeens blind zou 
worden? Een nachtmerrie 
die John Hull werkelijk 
meemaakte toen hij in 
1983 blind werd. Dankzij 
zijn audiodagboek kunnen 
ook wij deels ervaren hoe 
de wereld verandert wan-
neer je een zintuig verliest.

INDEFINITE
14MIN
REGIE Darren Emerson

In Groot-Brittannië wor-
den uitgewezen vluchte-
lingen die zich verzetten 
voor onbepaalde tijd opge-
sloten. Regisseur Darren 
Emerson laat ervaren wat 
het is om gevangen te 
zitten in een situatie van 
onduidelijkheid.

LIFE IN THE TIME 
OF REFUGE
10MIN 
REGIE David Gough

Laat je meeslepen in het 
leven van een Syrische 
jongen met een groeipro-
bleem. Kijk rond in het 
vluchtelingenkamp waar 
hij verbleef en volg hem 
naar zijn nieuwe woon-
plaats in Finland. Ervaar 
het leven als vluchteling. 

THE POSSIBLE:
HELLO ROBOT
9MIN 
REGIE David Gelb

Geïnteresseerd in robots 
en hoogstaande technolo-
gie? Laat de nerd in jezelf 
los en ontdek hoe het eraan 
toe gaat in de top secret 
testaccommodaties waar 
de meest vooruitstrevende 
robots ter wereld gemaakt 
worden.

I.S.M.
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CALIFORNIA DREAMS
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2017 - 1U22 - REGIE Mike Ott D Engels OT Geen
VERTONING don 23/3 om 22u00 (ZED-Vesalius), din 28/3 om 
16u00 (ZED-Vesalius)

Velen voelen zich geroepen, maar weinigen zijn uit-
verkoren. Het maken in Hollywood blijft voor veel 
mensen dé ultieme droom, ook voor de vijf mensen 
die regisseur Mike Ott volgt in California Dreams. Op 
komische wijze en met een smakelijke mix van fi ctie en 
realiteit fi leert regisseur Mike Ott de keerzijde van de 
medaille van deze ultieme ‘American Dream’. California 
Dreams wekt medelijden op, maar werkt zeker ook op de 
lachspieren van de kijker.

TOKYO IDOLS
BELGISCHE PREMIÈRE
CANADA, VK - 2017 - 1U30
REGIE Kyoko Miyake
D Japans OT Engels
VERTONING ma 27/3 om 20u00 (Kinepolis),
din 28/3 om 21u30 (ZED-Vesalius)

Elk land heeft zijn lokale idolen 
en zijn superfans, maar in Japan 
gaan ze – zoals wel vaker – nog 
een stapje verder. De ‘idols’ zijn 
jonge tienermeisje die zelden zelf 
zingen of een instrument bespe-
len, maar immens populair zijn 
wegens hun ‘schattige en onschul-
dige’ uitstraling. En hun super-
fans? Die stellen hun leven volledig 
in het teken van hun favoriete ‘idol’.
Voorafgegaan door de korte 
documentaire Fan Girl 
(Liza Mandelup, 5 min.)

Elk land heeft zijn lokale idolen 
en zijn superfans, maar in Japan 

INTERNATIONALE SELECTIE
Het was moeilijk kiezen uit de vele inzendingen en de talloze ontdekkingen op 
internationale festivals, maar deze 10 fi lms zijn de beste, meest verrassende 
en betoverende auteursfi lms van het voorbije jaar. U hoeft ze enkel te bekijken, 
de DOCVILLE-jury wacht de aartsmoeilijke taak er een winnaar uit te kiezen.

De voorstelling van 27/3 wordt 
gevolgd door een Q&A met Prof. 
dr. Dimitri  Vanoverbeke, 
professor Japanse Studies.
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SACRED
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U27
REGIE Thomas Lennon
D Hindi, Engels, Japans, Frans 
OT Engels
VERTONING vrij 24/3 om 19u45 
(ZED-Vesalius), zon 26/3 om 21u30 
(30CC/Wagehuys), ma 27/3 om 17u30 
(ZED-Vesalius)

In een periode dat religie vooral 
de wrange bijsmaak heeft van 
extremisme, komt Oscarwin-
nend regisseur Th omas Lennon 
met een verrassend enthousiaste 
en bruisende exploratie van wat 
geloof betekent voor de mens. 
Een wereldwijde samenwerking 
tussen niet minder dan 40 fi lm-
crews brengt een gevarieerd en 
dynamisch portret van geloof als 
een intense en gevarieerde men-
selijke ervaring.

IN LOCO PARENTIS
BELGISCHE PREMIÈRE
IERLAND - 2016 - 1U39 - REGIE Neasa Ní Chianáin, David Rane D Engels OT Geen
VERTONING zon 26/3 om 20u00 (Kinepolis), woe 29/3 om 13u00 (ZED-Vesalius), 
don 30/3 om 14u00 (ZED-Vesalius)

De excentrieke leraren John en Amanda gaan, na bijna 50 jaar lesgeven 
aan de kostschool Headfort, op pensioen. Ze hebben altijd met passie 
lesgegeven volgens hun eigen mantra “Reading. Rithmetic. Rock-‘n-roll!” 
Het is onmogelijk om niet mee te leven met deze leraren die hun beroep 
vol passie uitoefenen in een unieke omgeving. Bekroonde regisseurs 
Neasa Ní Chianáin en David Rane brengen een welgekomen, meesle-
pende positieve noot uit de wereld van onderwijs.

THE HAPPY FILM
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U35 - REGIE Stefan Sagmeister, Ben Nabors, Hillman Curtis
D Engels OT Geen VERTONING vrij 24/3 om 19u00 (30CC/Wagehuys), zat 
25/3 om 22u00 (30CC/Wagehuys), ma 27/3 om 16u00 (ZED-Vesalius)

Iedereen is steeds op zoek naar geluk. Maar is het mogelijk om je 
eigen geluk te verbeteren? Gerenommeerd grafi sch designer Stefan 
Sagmeister gaat de uitdaging aan en zal proberen gelukkig te wor-
den door middel van een aantal experimenten, die vaak aangehaald 
worden in de populaire psychologie. Maken meditatie, therapie of 
medicatie mensen gelukkiger? Th e Happy Film doet dit in elk geval 
voor minstens anderhalf uur.

DOCVILLE 2

LEZING GELUK
Vrij 24 maart – 21u
30CC/Wagehuys
—
Leo Bormans reist de wereld rond 
als ambassadeur van geluk. Geen 
betere autoriteit in ons land om deze 
fi lm samen met ons te bekijken. Hij 
is auteur van de internationale best-
seller Th e World Book of Happiness, die 
in meer dan twaalf talen is vertaald. 
Hij koppelt de inzichten uit het uni-
verseel wetenschappelijk gelukson-
derzoek op een unieke wijze aan ons 
eigen leven en aan de ervaringen in 
de fi lm. Bormans geeft  een inleiding 
én een uitleiding bij de fi lm. Gun je 
het geluk om erbij te zijn!
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GOD KNOWS WHERE I AM
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U37
REGIE Jedd Wider, Todd Wider
D Engels OT  Geen
VERTONING don 23/3 om 20u00 en 
zon 26/3 om 21u30 (ZED-Vesalius)

In een verlaten huis wordt het 
l ichaam gevonden van een 
vrouw. Naast haar lichaam lig-
gen honderden klokhuizen en 
een dagboek, waarin de vrouw 
haar laatste maanden minutieus 
beschrijft. In haar dagboek waar-
schuwt ze de eventuele lezer dat 
wanneer haar lichaam gevonden 
wordt, de politie moet verwittigd 
worden. Niet de lokale sheriff, 
want die zit mee in het complot, 
maar de FBI. Een reconstructie 
van een uiterst bizar verhaal.
God Knows Where I Am won de 
juryprijs op het gerenommeerde 
documentaire festival Hotdocs.

LOVETRUE
BELGISCHE PREMIÈRE VS - 2016 - 1U22 - REGIE Alma Har’el
D Engels OT Geen VERTONING vrij 24/3 om 20u00, din 28/3 om 17u30 en don 
30/3 om 16u00 (ZED-Vesalius)

Bestaat de ware liefde? Bekroond regisseur Alma Har’el zoekt een 
antwoord op deze ultieme levensvraag aan de hand van drie authen-
tieke liefdesverhalen. Via een geslaagde combinatie van fictie en 
realiteit zorgt ze voor een erg elegant en origineel antwoord; een 
totaalervaring versterkt door de schitterende muziek van Flying 
Lotus. Shia LaBeouf was alvast overtuigd en droeg zijn steentje bij 
als producer.

INTERNATIONALE SELECTIE
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TOWER
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U22 - REGIE Keith Maitland
D Engels OT Geen
VERTONING zat 25/3 om 15u00  
(ZED-Vesalius), ma 27/3 om 22u15 
(ZED-Vesalius), woe 29/3 om 20u30 
(Kinepolis)

1 augustus 1966. Op de rustige cam-
pus van de Texas University klinken 
er plots geweerschoten. Een verwarde 
man heeft zich verschanst achter de 
klokkentoren bovenop het hoofdge-
bouw. Hij opent het vuur en schiet 
op willekeurige voorbijgangers. Er 
volgen een intense 1,5 uur van angst, 
minutieus gereconstrueerd door 
toenmalige slachtoffers en getuigen:  
de jongen die net voorbijfietste, een 
journalist, de aansnellende agenten, 
een zwangere vrouw … 
Het verhaal wordt indringend in beeld 
gebracht met de rotoscopie-techniek, 
een animatieprocedé waarin live 
action wordt overgetekend, afgewis-
seld met veel mediafragmenten en 
archiefmateriaal. 
Deze indrukwekkende film won de 
publieksprijs op het SXSW filmfes-
tival.

GRINGO
BELGISCHE PREMIÈRE VS - 1U40 - 2016 - REGIE Nanette Burstein - D Engels OT Geen
VERTONING do 23/3 om 20u30 (Kinepolis), zo 26/3 om 22u15 (ZED-Vesalius)

John McAfee werd wereldberoemd én steenrijk toen hij de bekendste antivirussoftware ooit op de 
markt bracht. Helaas werd hij ook knettergek. Nanette Burstein (The Kid Stays in the Picture) was net 
als velen gefascineerd door de bizarre levensloop van McAfee en gaat op onderzoek. Wat doet roem 
en geld met de psyche van een mens? Wat ze ontdekt tart alle verbeelding ...

MACHINES
BELGISCHE PREMIÈRE
DUITSLAND, FINLAND, INDIA
2016 - 1U25 - REGIE Rahul Jain
D Hindi OT Engels
VERTONING vrij 24/3 om 17u00 
(30CC/Wagehuys), woe 29/3 om 
18u00 (ZED-Vesalius) 

In de textielfabrieken in de Indi-
ase miljoenenstad Gujarat dreu-
nen de machines onverhinderd 
door en werken de arbeiders voor 
een peulschil in mensonterende 
omstandigheden. Voor regisseur 
Rahul Jain, zelf een telg uit een 
rijke familie van Indiase textie-
lindustriëlen, was het noodza-
kelijk om het harde labeur vast 
te leggen. Een hypnotiserende 
‘soundtrack’ van het dreunen van 
de machines met betoverende 
shots van een bijna perverse 
schoonheid worden afgewisseld 
met beelden uit het leven van de 
arbeiders die je terug naar de rea-
liteit brengen.
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NATIONALE SELECTIE

Er dingen dit jaar 12 films, zowel Nederlandstalige als Franstalige 
producties, mee naar de Juryprijs voor de beste Belgische 
documentaire. Een aantal werd, met succes, uitgebracht in de 
bioscoop, anderen zijn bezig aan een festivalparcours. De winnaar 
wordt bekend gemaakt op de prijsuitreiking van DOCVILLE.
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SHADOW WORLD
BELGIË, VS - 2016 - 1U34
REGIE Johan Grimonprez
D Engels OT Nederlands, Engels
VERTONING za 25/3 om 14u00 
(ZED-Vesalius)

In deze artistieke onderzoeksdo-
cumentaire over de schimmige 
wereld van de internationale 
wapenhandel weeft f ilmmaker 
Johan Grimonprez (Dial H-I-S-
T-O-R-Y, Double Take) naadloos 
talking heads, archiefmateriaal 
en f i losof ische bedenkingen 
door elkaar. Shadow World is een 
plezier om naar te kijken maar 
drukt je met de neus op de feiten 
en schudt je wakker. 

De voorstelling wordt gevolgd 
door een nagesprek over wapen-
handel met gastspreker Andrew 
Feinstein, auteur van het boek 
Handelaren des doods waarop 
Shadow World gebaseerd is.

JAN FABRE AT THE STATE 
HERMITAGE MUSEUM
WERELDPREMIÈRE 
BELGIË, FRANKRIJK - 2017 - 56 MIN.
REGIE Wannes Peremans
D Nederlands, Engels, Russisch 
OT Engels
VERTONING zon 26/3 om 20u00 
(ZED-Vesalius)

Belgische kunstenaar Jan Fabre 
heeft de eer om als eerste nog 
levende kunstenaar een groot-
scha l ige tentoonstel l ing te 
mogen organiseren in het gere-
nommeerde State Hermitage 
Museum in Sint-Petersburg in 
Rusland. Maar daar komt heel 
wat bij kijken. Regisseur Wannes 
Peremans biedt een unieke inkijk 
zowel in het reilen en zeilen van 
één van de belangrijkste musea 
ter wereld, als in het persoonlijke 
leven van Jan Fabre.

ARNO: DANCING INSIDE MY HEAD
BELGIË - 2016 - 1U18 - REGIE Pascal Poissonnier D Nederlands, Frans OT Engels  
VERTONING zat 25/3 om 22u15 (ZED-Vesalius)

Arno Hintjens hoeft weinig introductie, de enigmatische rocklegende trekt na een gevulde carrière van 40 
jaar nog steeds volle concertzalen. Gentse regisseur Pascal Poissonnier slaagde erin om twee jaar lang de 
zanger te volgen en kon zo meekijken in het dansende, dwarse en dwangmatige hoofd van Arno. 

L’ETRANGER
BELGIË - 2016 - 54 MIN.
REGIE Kenneth Michiels
D Frans OT Engels
VERTONING din 28/3 om 22u00 
(ZED-Vesalius)

Kan voetbal het verschil maken? 
L’Etranger zoomt in op de coach en 
jonge voetballers van BX Brussels, het 
sociaal-sportief project van Vincent 
Kompany. Moussa – nog niet zolang 
geëmigreerd uit Senegal – is coach 
voor de jongens zowel op als naast 
het veld. L’Etranger volgt hen langs 
winst en verlies, respect en cul-
tuurverschillen, sportiviteit, ruzie 
en vriendschap. Slaagt Moussa erin 
om de groep bij elkaar te houden 
en resultaten te behalen? Of nemen 
de problemen de bovenhand?

Deze film wordt voorafgegaan 
door de kort� lm Heimat  
(Sam Peeters, 14min.)
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STILLE WILDERNIS
BELGIË - 2016 - 1U00 - REGIE Mathijs Vleugels D Nederlands OT Engels 
VERTONING woe 29/3 om 20u30 (ZED-Vesalius)

Wat gaat er door het hoofd van de ouders wiens kind al jaren vermist is? Regisseur Mathijs Vleugels 
brengt op een creatieve en poëtische manier de onzekerheid en het gemis in beeld, en neemt de 
kijker op sleeptouw wanneer een laatste poging van de politie misschien licht kan werpen op de 
verdwijningszaak van de jongen Tim die sinds 2003 spoorloos is.

Deze � lm wordt voorafgegaan door de kort� lm � e Jungle Knows You better than You Do 
( Juanita Onzage, 20min.)

GRANDS TRAVAUX
BELGIË - 2016 - 1U41
REGIE Gerard-Jan Claes, Olivia Rochette 
D Nederlands, Frans OT Engels 
VERTONING don 23/3 om 21u30 (ZED-STUK)lluptat

Grands Travaux laat de kijker als een stille 
getuige mee lopen in een Nederlandstalige 
school in Brussel, een school met niet altijd 
de beste reputatie. Maar meer nog dan over de 
school, gaat de documentaire over de jongeren 
zelf, die ook vaak een stigma meedragen. Wie 
zijn ze en wat houdt hen bezig? Hoe bereiden 
ze zich voor op het leven als werkende mens? 
Leer wat er speelt in het leven van de Brusselse 
jongeren van vandaag.

EL COLOR DEL CAMALEON

BELGIË, CHILI - 2017 - 1U27
REGIE Andres Lubbert
D Nederlands, Duits, Spaans 
OT Nederlands
VERTONING vrij 24/3 om 20u00 
(Kinepolis)

10 jaar na de dood van Chileens 
dictator Pinochet, brengt Leu-
vens regisseur Andres Lubbert 
het verhaal van één van de vele 
mensen wiens leven geraakt is 
door deze woelige periode, zijn 
eigen vader. Een verhaal dat niet 
enkel vertelt over en terugkeert 
naar het verleden, maar dat ook 
de impact toont die het verleden 
heeft tot op vandaag.  Het ver-
haal van een vader die op zoek 
is naar innerlijke rust. Maar ook 
een verhaal van een een zoon, op 
zoek naar een open en oprechte 
dialoog met zijn eigen vader en 
antwoorden op zijn vragen.
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LIFE TO COME
BELGIË - 2016 - 1U16
REGIE Claudio Capana
D Frans OT Engels
VERTONING ma 27/3 om 21u30 
(ZED-Vesalius)

Op een neonatale afdeling leve-
ren mama Laurence en haar veel 
te vroeg geboren tweeling een 
vermoeiende en intense strijd:  
een gevecht om te overleven. 
Een intiem portret van een leven 
vol van hoop op verbetering, 
vermoeidheid, teleurstelling en 
angst voor de dood. Een fi lm die 
veel laat zien, maar ook vragen 
oproept over het zeer jonge leven 
en het zin geven ervan voor kind 
en ouder(s).

BURNING OUT
BELGIË - 2016 - 1U25 - REGIE Jérôme Le Maire D Frans OT Engels 
VERTONING zon 26/3 om 19u30 (30CC/Wagehuys)

Toenemende werkdruk, operatiekamers die overbezet zijn en chirurgen die meer en meer uren 
moeten presteren. Twee jaar lang volgde de Belgische regisseur Jérôme Le Maire een team Franse 
artsen in de operatiekamers van een bekend Parijs ziekenhuis, en hij kwam terug met een halluci-
nant verslag. Burning Out luidt de alarmbel en maakt pijnlijk duidelijk dat het zo niet verder kan. 
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BOLI BANA
PREMIÈRE 
BELGIË - 2017 - 1U00
REGIE Simon Gillard
D Anders OT Engels
VERTONING di 28/3 om 19u30 
(ZED-STUK)

Door de ogen van de kinderen 
die op het punt staan om volwas-
sen te worden, brengt regisseur 
Simon Gil lard het nomadi-
sche leven van het kleurrijke 
West-Afrikaanse Fulani volk tot 
leven. Een erg zintuigelijke film 
die je helemaal meeneemt naar 
West-Afrika, waar je het stof van 
de savanne bijna kan proeven op 
de lippen en de zon voelt branden 
op de huid.

STEENWEG: ‘PASSE-PARTOUT’ + ‘EXTREME’
BELGIË - 2016 - 1U20 - REGIE Fien Troch, Tim De Keersmaecker 
D Frans, Nederlands OT Engels 
VERTONING don 23/3 om 20u00 (Kinepolis)

SACRED WATER
BELGIË - 2016 - 56 MIN.
REGIE Olivier Jourdain
D Kinyarwanda OT Engels
VERTONING di 28/3 om 19u30 
(ZED-STUK)

In het Westen blijft het vrou-
welijke orgasme vaak gehuld in 
een sfeer van mysterie, maar in 
Rwanda is het letterlijk legen-
darisch. Het Kivumeer – een 
van de Grote Meren van Afrika 
- zou volgens een oude legende 
ontstaan zijn door de orgastische 
vloed van een koningin. Geïn-
trigeerd door de legende gaat 
de radiopresentatrice Vestine 
op zoek naar de geheimen van 
vrouwelijke seksualiteit. Een 
respectvolle ode aan vrouwelijk 
genot, met een brede glimlach en 
zonder de minste schroom.+DOUBLE BILL

Achter de gevels langs Vlaamse provinciewegen 
kunnen zich soms onverwachte taferelen afspelen 
en tref je mensen aan met bewogen en allesbehalve 
gewone levens: meisjes die zich langzaam uitkleden 
om de klanten tot meer drankverbruik te verleiden. 
Sans-papiers die voor dag en dauw gratis bladen huis 
aan huis verdelen. 

Steenweg is een opmerkelijke televisiereeks van bezie-
ler en bedenker Bart Maes. Verschillende bekroonde 
Vlaamse filmmakers – onder meer Fien Troch, Sahim 
Omar Kalifa, Eva Küpper en Tim De Keersmaecker 
maakten ieder een episode, waarin ze inzoomen op 
een stukje leven aan een steenweg. 
 
DOCVILLE vertoont eenmalig 2 episodes uit 
deze reeks op het witte doek, meer bepaald Passe- 
Partout en Extreme.

In Passe-Partout focust Tim De Keersmaecker op 
Samuel, een vrome Congolees zonder verblijfsver-
gunning die reclamebladen aan huis brengt. Hij lacht 
veel, maar denkt er toch het zijne van. “Je moet wel 
gék zijn om naar Europa te komen.” 

Filmmaker Fien Troch – die recent nog indruk 
maakte met de bejubelde langspeler Home – brengt 
in Extreme het leven in een baan-bordeel in beeld. 

+DOUBLE BILL
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DOCVILLE + (DEBAT)
PALLIATIEVE ZORGEN 
IN VLAANDEREN
Woe 29 maart – 20u – Aula Vesalius
—
Met het einde in zicht, komen vaak grote levensvragen 
naar de voorgrond. Onderzoek leert dat palliatieve pati-
enten en hun familie vaak kampen met existentiële en 
spirituele vragen en dat hulpverleners niet altijd in staat 
zijn om te beantwoorden aan die vraag. In deze DOC-
VILLE + Sessie gaan we dieper in op dit aspect van 
palliatieve zorgen in Vlaanderen. 

Een debat in samenwerking met Perennis - Centrum 
voor Groei in Leven en Sterven en de Federatie Pallia-
tieve Zorg Vlaanderen.

Dit debat wordt voorafgegaan door de kort� lm 
Tot in den Draai (Filip Loobuyck, 40 min).

EXPRMNTL

BELGIË - 2016 - 1U05
REGIE Brecht Debackere
D Frans, Nederlands, Engels 
OT Engels
VERTONING zat 25/3 om 21u30 
(ZED-STUK)

De term ‘experimentele fi lm’ lijkt 
voor sommigen een highbrow 
kwaliteitslabel, voor anderen 
misschien eerder een beleefd 
eufemisme voor slechte fi lm  Wat 
is de betekenis van deze toch-
wel-vage term? En waarom is 
de experimentele f ilm vandaag 
zo moeilijk te vinden? Regisseur 
Brecht Debackere zoekt een 
antwoord via de geschiedenis 
van EXPRMNTL – ooit een 
legendarische f ilmfestival. En 
vandaag ook de naam van een 
fascinerende documentaire.
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WETEN EN GEWETEN 

WAITING FOR GIRAFFES
BELGISCHE PREMIÈRE
NEDERLAND, BELGIË - 2016 - 1U24 - REGIE Marco de Stefanis D Arabisch, Engels OT Engels 
VERTONING don 23/3 om 18u00 (ZED-Vesalius), zon 26/3 om 18u00 (ZED-Vesalius)

Een Palestijnse dierenarts probeert in de zoo waar hij werkt de giraffen te vervangen die zijn omge-
komen. Maar hoe kan de enige dierentuin in bezet gebied meer plaats creëren voor zijn dieren, als 
zelfs de mensen wonen in een gesloten omgeving? Kunnen de giraffen een eerste stap vormen in het 
overwinnen van een conflict tussen mensen? Een geheel andere inkijk op het Israelisch-Palestijns 
conflict.

In deze 8 films ligt de focus op een actueel onderwerp, een maatschappelijke 
kwestie of een wetenschappelijk vraagstuk. Dit zijn films die prikkelen, die 
aanzetten tot debat en die lang zullen blijven nazinderen. De DOCVILLE-jury 
bekroont de sterkste film met de Weten & Geweten Prijs. 
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PORNOCRACY
BELGISCHE PREMIÈRE
FRANKRIJK - 2017 - 1U17
REGIE Ovidie D Engels, Frans OT Engels
VERTONING zon 26/3 om 21u30 (ZED-STUK), din 
28/3 om 19u30 (ZED-Vesalius)

Nooit eerder keken we meer porno als nu. De 
komst van websites met amateurvideo’s zorgt 
voor grote veranderingen in de porno-in-
dustrie. Achter heel wat van deze websites 
zit namelijk geen amateurs, maar één grote 
multinational. Hoe kon een groep van com-
puterprogrammeurs zonder enige ervaring de 
hele industrie voor volwassenen hijacken? En 
wat zijn de gevolgen? Regisseuse en voormalig 
pornoster Ovidie zoekt het uit.

DEAD DONKEYS 
FEAR NO HYENAS
BELGISCHE PREMIÈRE
DENEMARKEN - 2017 -  1U20
REGIE Joakim Demmer
D Engels, Amhaars OT Engels
VERTONING zon 26/3 om 19u30 
(ZED-STUK), woe 29/3 om 16u00 
(ZED-Vesalius)

Regisseur Joak im Demmer 
was verbouwereerd toen hij op 
de luchthaven in Ethiopië een 
paradox zag: uitgeputte arbei-
ders waren voeding bestemd 
voor export naar Europa aan het 
inladen, terwijl een ander team 
voedselhulp aan het uitladen 
was. Zijn verbijstering zou al snel 
plaatsmaken voor woede. Woede 
over het onrecht land grabbing, 
niets minder dan een moderne 
vorm van kolonisatie.

MOTHERLAND
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2017 - 1U34
REGIE Ramona Diaz
D Phillipijns OT Engels
VERTONING vrij 24/3 om 18u00 
(ZED-Vesalius), zat 25/3 om 20u30 
(ZED-Vesalius)

Een kindje ter wereld brengen 
is ongetwijfeld een van de meest 
intense ervaringen van het leven. 
Plaats deze belevenis in een 
context van armoede en dicht-
bevolktheid, maar ook van opti-
misme en doorzettingskracht, 
en je belandt in de emotionele 
rollercoaster Motherland. Waar-
schijnlijk een van de intiemste, 
maar ook meest krachtige films 
die u te zien zal krijgen. Mother-
land werd bekroond op het pres-
tigieuze Sundance Filmfestival.
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MACHINE OF HUMAN 
DREAMS
BELGISCHE PREMIÈRE
VK - 2016  - 1U30 
REGIE Roy Cohen
D Engels, Japans OT Engels
VERTONING don 23/3 om 19u30 
(GroepT), ma 27/3 om 18u00 
(ZED-Vesalius)

“Robots zul len de volgende 
‘mensen’-soort op Aarde zijn en 
die dag komt er misschien wel 
sneller aan dan je denkt.” Voor 
al wie nu meewarig zijn hoofd 
schudt en dit toch niet gelooft, 
kan Machine of Human Dreams 
een echte eye-opener zijn. Zul-
len robots ooit ‘echt’ intelligent 
zijn? En zullen wij ooit artifi ciële 
intelligentie aanvaarden? Roy 
Cohen zoekt naar antwoorden …

FREE LUNCH SOCIETY
BELGISCHE PREMIÈRE
OOSTENRIJK - 2017 - 1U30
REGIE Christian Tod
D Engels, Duits OT Engels
VERTONING zon 26/3 om 20u15 en don 30/3 om 
12u (ZED-Vesalius)

Wat als iedereen een onvoorwaardelijk 
basisinkomen zou krijgen? Zou-
den mensen dan nog werken? 
Of is de vrees dat we allen 
liever lui voor tv lig-
gen terecht? En zou de 
staat dit allemaal wel 
kunnen betalen? Wat 
zijn de gevolgen vanuit 
economisch, politiek en 
ethisch standpunt. Tot 
voor kort volledig onbe-
spreekbare vragen, maar 
vandaag de dag meer 
aanwezig dan ooit.

den mensen dan nog werken? 
Of is de vrees dat we allen 

zijn de gevolgen vanuit 
economisch, politiek en 
ethisch standpunt. Tot 
voor kort volledig onbe-
spreekbare vragen, maar 
vandaag de dag meer 

WETEN EN GEWETEN
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CITY OF GHOSTS
PREMIÈRE VS - 1U32 - 2017 - REGIE Matthew Heineman - D Engels OT Geen
VERTONING ma 27/3 om 19u30 (ZED-Vesalius), woe 29/3 om 17u30 (ZED-STUK)

Hoe kunnen gewone burgers zich verzetten tegen IS? De groepering ‘Raqqa is Being 
Slaughtered Silently’ gebruikt een aparte vorm van oorlogsvoering in de strijd tegen IS: 
journalistiek. Oscargenomineerd regisseur Matthew Heineman (Cartel Land) volgt hen in 
hun moedige poging de propaganda die de terroristen verspreiden, te weerleggen. De impact 
op de levens van de activisten is dan ook heel groot.

ALL GOVERNMENTS LIE
PREMIÈRE
CANADA- 1U31 - 2016 
REGIE Fred Peabody 
D Engels OT Geen
VERTONING di 28/3 om 20u en do 
30/3 om 11u ZED-Vesalius

“Alle regeringen liegen,” was de 
onheilspellende lijfspreuk van 
de legendarische Amerikaanse 
onderzoeksjournalist I.F. Stone. 
Hij was de inspiratiebron voor 
enkele hardnekkige journalisten 
die diepgravend, onafhankelijk 
onderzoek willen voeren, iets 
waar de grote mainstream media 
tijd noch geld aan willen beste-
den.

DOCVILLE 2

RESEARCH ROULETTE 
Ma 27 maart – 20u – Cinema ZED-Vesalius
—
Research Roulette is een niet-te-missen uitsmijter  
bij de Weten & Geweten reeks op DOCVILLE. 
Geen fi lmvertoning, maar een reeks korte presen-
taties, fi lmpjes en lezingen door een team specia-
listen, onder leiding van Dirk Draulans. 
Research Roulette brengt je zo in sneltempo op de 
hoogte van de stand van recent wetenschappelijke 
toponderzoek in België. Een unieke inkijk in een 
fascinerende  wereld.

Research Roulette wordt ingeleid 
door rector Rik Torfs.

DOCVILLE + (PANELGESPREK)
NEMEN ROBOTTEN 
DE WERELD OVER?
Don 23 maart – 21u – Groep T
—
In 2040 zal de kunstmatige intelligentie zo 
gevorderd zijn dat deze de collectieve intel-
ligentie van de mens overstijgt. Of althans, 
dat voorspelt de theorie van de singulariteit. 
Hoe realistisch is dit? Een panel van experts 
belicht hoe ver we in dat proces staan. Wat is 
AI, machine learning en wat zijn de laatste 
ontwikkelingen?
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FOOD FOR THOUGHT

THE FRUIT HUNTERS
CANADA - 2012 - 1U35
REGIE Yung Chang D Engels, Italiaans, 
Spaans OT Engels VERTONING zon 
26/3 om 14u30 (ZED-Vesalius)

Als je bij één fi lm een hand door 
het scherm zou willen steken, 
dan was het bij deze fascine-
rende reis langs de verrassend 
onbekende wereld van fruitja-
gers. Bekroond fi lmmaker Yung 
Chang neemt je mee op een 
culturele fruitreis. Hij ontdekt 
niet alleen véél fruit, maar ook 
wat het betekent om fruitjager 
te zijn. Het is immers halluci-
nant wat sommige mensen over 
hebben voor (het vinden van) het 
perfecte fruit … 

DOCVILLE 2

FRUIT TASTING
Zo 26 maart – 16u
ZED-Vesalius
—
Hoe ruim de selectie van exotische 
vruchten bij je lokale hypermarkt 
ook mag lijken: het is maar een frac-
tie van het beschikbare fruit dat in de 
rest van de wereld wordt gegeten. In 
samenwerking met BUD Holland 
(een van de belangrijkste impor-
teurs van exotisch fruit & groenten 
in Europa) laat het festival je proe-
ven van een selectie van fruit waar 
je waarschijnlijk nog nooit van hebt 
gehoord, laat staan geproefd.

Wat te eten of wat niet, de productie en 
verwerking van ons voedsel en de wildgroei van 
diëten blijven onze media beheersen. Ook in de 
documentairewereld blijft het onderwerp beroeren 
en ieder jaar staan er dan ook ‘food fi lms’ op het 
DOCVILLE programma. Het zijn fi lms die je doen 
nadenken over je alledaagse eetgewoontes of het 
water in de mond brengen. Dit jaar brengt DOCVILLE 
dat in de praktijk: het Food for Thought programma 
biedt een uitgebreide omkadering met proeverijen, 
workshops, lezingen en debatten over voedsel. 
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IN DEFENSE OF FOOD
BELGISCHE PREMIÈRE
VS, FRANKRIJK - 2015 - 1U57
REGIE Michael Schwarz D Engels OT geen
VERTONING  zon 26/3 om 11u00 (30CC/Wagehuys),
din 28/3 om 18u00 (ZED-Vesalius), woe 29/3 om 
18u30 (ZED-Vesalius)

Vandaag wil iedereen steeds gezonder leven. 
Maar wat eet je dan best? De antwoorden zijn 
zo divers dat je er ziek van zou worden. In 
Defense of Food is een documentaire gebaseerd 
op het gelijknamige boek van award-winnend 
journalist Michael Pollan, waarin hij onder-
zoekt wat mensen nu best eten. Schuif even 
alle voedingsgoeroes opzij en ga mee aan tafel 
met de erg down-to-earth argumenten van 
Pollan. 

SOUR GRAPES
VK - 2016 - 1U25
REGIE Jerry Rothwell & Reuben Atlas
D Engels OT Geen VERTONING 
vrij 24/3 om 19u30 (ZED-STUK), zon 
26/3 om 11u00 (ZED-Vesalius)

Hoe fake je een oude en dure 
Bordeauxwijn? Mix een paar wij-
nen door elkaar, duw er een kurk 
in, plak het juiste etiket erop en 
klaar. Helaas, zo simpel is het 
niet. Of wel? Rudy Kurniawan 
kreeg het alvast meermaals voor 
elkaar. Hij bedroog jarenlang 
de hele wijnwereld. Sour Grapes 
vertelt het spannende relaas 
van het grootste wijn-fraude-
verhaal aller tijden – of toch waar 
we weet van hebben … De fi lm 
toont de bittere kant van de wijn-
wereld: een wereld die niet alleen 
gekenmerkt wordt door goede 
smaak, maar ook door de soms 
onwerkelijke som geld die naïeve 
wijnliefhebbers bereid zijn uit te 
geven omwille van status eerder 
dan smaak. Een moderne versie 
van de fabel De Nieuwe Kleren 
van de Keizer!

DOCVILLE 2

WINE TASTING
Vrij 24 maart – 21u – STUK
—
Moet goede wijn duur zijn? Heb jij 
de neus die er de million dollar bottle 
kan uithalen? Ontdek het samen met 
Our Daily Bottle Wine Club die je 
zintuigen op de proef stellen. Leer 
de verschillende smaak- en geur-
compenten van wijn herkennen en 
benoemen. Wat maakt een Bordeaux 
of bourgogne verschillend? Proef je 
een terroir? Maakt een jaargang nu 
echt zoveel uit?
Na het leren herkennen proeven we 
natuurlijk van de wijnen. Als afsluiter 
nippen we van een fl es die normaal-
gezien ver, zeer ver, boven (alvast ons) 
budget valt.

DOCVILLE 2

WORKSHOP 
KOKEN MET DE PROFESSOR
Vrij 24 en woe 29 maart – 18u00 
(1u theorie + 2u30 kookles)
CVO/VTI
—
Prof. Christophe Matthys (UZ Leuven) 
presenteert op DOCVILLE zijn idee 
van een ‘Belgisch dieet’. Gedaan met de 
modedieeten, superfoods en glutenvrij: 
wat kunnen wij en onze kinderen van-
uit wetenschappelijk oogpunt best eten 
of niet eten? Prof. Matthys (zelf vader) 
houdt ook rekening met haalbaarheid en 
smaak en is zelf grote fan van ‘nood-ge-
rechten’, zijnde lekkere maaltijden die je 
in een kwartier op tafel tovert voor het 
hongerige grut. Samen met chef-kok 
Manuele Vandeneynde, ontwikkelt hij 
speciaal voor DOCVILLE een aantal 
gezonde, betaalbare, haalbare gerechten 
die deelnemers aan de workshop ook 
eff ectief klaarmaken in de leskeukens 
van CVO/VTI Leuven.
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DOCVILLE + 
100 EETVRAGEN IN 100 MINUTEN
Din 28 maart – 20u – Aula Vesalius
—
Een panel van experts (voedingsleer, aller-
gieën, HACCP ...) beantwoordt al uw vragen 
over eten: mag je spinazie nu wel of niet invrie-
zen? Helpt selderij tegen impotentie? Is riet-
suiker gezonder dan bietsuiker? Zeezout beter 
dan steenzout? Rode wijn nu goed of slecht 
voor het hart? Zijn superfoods echt zo super? 

REAL FOOD FOR REAL PEOPLE: 
VOEDING OP SCHOOL
Woe 29 maart – 14u – ZED-Vesalius
—
In navolging van het Deense project uit de 
documentaire Real Food for Real People startte 
Vredeseilanden met een proefproject in een 
aantal Vlaamse scholen, waaronder in Leuven. 
Het project Good Food @ School propageert 
een duurzaam voedingsbeleid door productie, 
bereiding en consumptie binnen het grondge-
bied van de betrokken stad te houden. Leerlin-
gen van alle leeftijden worden op alle niveaus 
betrokken. Mevr. Annelies Houpline van 
Vredeseilanden en trekker van het project in 
Leuven komt samen met Mohamed Ridouani 
(Leuvense Schepen van Onderwijs en Leef-
milieu) en Kwinten De Paepe (o.v.) het project 
toelichten en de documentaire bespreken.

SEED: THE UNTOLD STORY
BELGISCHE PREMIÈRE VS - 2016 - 1U34 - REGIE Taggart Siegel, Jon Betz D Engels OT Geen 
VERTONING zon 26/3 om 17u30 (ZED-STUK), woe 29/3 om 21u30 (ZED-STUK)

Slechts weinig dingen op aarde zijn zo wonderbaarlijk en levensbelangrijk als zaden. 
Sinds het begin van de mensheid worden ze gekoesterd, deze kleine spikkeltjes vol leven, 
die de bron zijn van alle bestaan. Als kleine tijdscapsules bevatten ze de geschiedenis 
van hele culturen en bieden ze ons de oergrondstoff en van onze voeding, kleding en 
medicatie. Kortom, ze zijn de kiemen van het leven zelf. Waarom gaan we er dan soms 
zo onzorgvuldig mee om?

FOR THE LOVE OF MEAT
VS - 2012 – 55 MIN - REGIE Jeff Jones, Matthew Johnson, Brandon Gonzales, Matthew Wallis 
D Engels OT Geen VERTONING zat 25/3 om 19u00 (ZED-Vesalius)

Amerikanen en BBQ horen bij elkaar zoals brood en boter. Binnen Amerika is het met stip 
de Texanen die alles op alles zetten op zoek naar het perfecte stukje slow roasted meat. For 
the Love of Meat bezoekt enkele van de top BBQ Pit-Masters uit Texas en gaat na wat hun 
geheim is om de perfectie na te streven. Een fi lm om duimen en vingers van af te likken.

Deze � lm wordt voorafgegaan door de kort� lm I Kill 
(David White, Paul Wedel, 9min.)

DOCVILLE 2

BBQ TASTING
Zat 25 maart – 20u15 – ZED-Vesalius
—
Texas ... de spreekwoordelijke hoofdstad van de 
barbecue? Misschien, maar ook in België staan 
we inmiddels ons mannetje. Sticky Fingers 
BBQ , hét mekka voor liefhebbers van de low 
& slow barbecue in België, serveert een tasting 
van hun ‘best off s’. Ribs, pulled pork, Texas 
brisket, coleslaw met homemade limonade of 
bier. Leuven is heel even Texas.
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DOCUMENTAIRES 
VOOR KINDEREN THE EAGLE HUNTRESS

BELGISCHE PREMIÈRE
VK, MONGOLIË, VS - 2016 - 1U27
REGIE Otto Bell D Mongools OT 
Nederlands VERTONING zon 26/3 om 
16u00 (ZED-Vesalius), woe 29/3 om 
15u00 (ZED-STUK)

Een volwassen adelaar kan tot 
wel 7 kg wegen en is dus geen 
vogeltje om zomaar op je arm te 
houden. Aisholpan, een 13-jarig 
meisje, deinst er nochtans niet 
voor terug. Ze besluit om een 
vrouwelijke adelaarsjager te 
worden, tegen de (mannelijke) 
traditie in. Filmmaker Otto 
Bell combineert in The Eagle 
Huntress een adembenemende 
cinematografie van een onwerke-
lijk prachtig landschap met een 
hartverwarmend verhaal over 
veranderende sociale structuren.

MARCH OF THE 
PENGUINS 2: THE CALL
BELGISCHE PREMIÈRE
FRANKRIJK - 2017 - 1U22 
REGIE Luc Jacquet D Nederlands
VERTONING zon 26/3 om 14u00 
(ZED-Vesalius), woe 29/3 om 15u00 
(ZED-Vesalius)

In 2006 won het prachtige March 
of the Penguins verdiend de Oscar 
voor Beste Documentaire. Regis-
seur Luc Jacquet keert terug met 
een even verbluffend vervolg, met 
deze keer een jong pinguïnnetje 
als centraal personage. We vol-
gen de  schattige kleine pinguïn 
die voor het eerst zijn roeping 
voelt en vertrekt op een ijzige reis 
vol gevaar en obstakels. 

In de documentaire filmwereld zonder meer een hot topic. In het 
verleden werden documentaires niet meteen geassocieerd met 
een jong publiek, maar daar komt sinds enkele jaren gelukkig 
verandering in. Met de regelmaat van de klok verschijnen 
geweldige korte en lange documentaires die zich specifiek op een 
jonge doelgroep richten. Op DOCVILLE kan je komen genieten 
van een aantal nieuwe titels.

VANAF 6 JAAR

VANAF 10 JAAR
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MUZIEKDOCUMENTAIRES

GIMME DANGER
VS - 2016 - 1U48 - REGIE Jim Jarmusch D Engels OT Geen 
VERTONING vrij 24/3 om 20u30 (Kinepolis)

Laat je meeslepen in het boeiende verhaal achter de legendarische 
band Th e Stooges, met onder meer commentaar van de al even 
legendarische frontman Iggy Pop. Regisseur van dienst is niemand 
minder Jim Jarmusch (Coff ee and Cigarettes, Only Lovers Left Alive, 
Paterson), die zijn documentaire zelf omschrijft als “een liefdes-
brief aan mogelijks de grootste band in de geschiedenis van de 
rock ’n’ roll”.

Begenadigde muzikanten, 
vaak kleurrijke fi guren 
met een opmerkelijke 
levenswandel, vormen 
een geliefkoosd 
onderwerp van 
documentaire fi lmmakers. 
Muziekdocumentaires 
maken dan ook steevast 
onderdeel uit van het 
DOCVILLE-programma. 
Dit jaar presenteert 
DOCVILLE een 
muziekprogramma in 
samenwerking met 
verschillende Leuvense 
partners; muziekcentrum 
Het Depot, STUK 
Kunstencentrum en 
Leuven Northern Soul. 

Laat je meeslepen in het boeiende verhaal achter de legendarische 
band Th e Stooges, met onder meer commentaar van de al even 
legendarische frontman Iggy Pop. Regisseur van dienst is niemand 

, 

brief aan mogelijks de grootste band in de geschiedenis van de 
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NORTHERN SOUL — 3MODS : 
‘FACES IN THE CROWD’ 
‘FOR THE LOVE OF MOD LONDON’
‘FOR THE LOVE OF MOD TOKYO’

VK - 2014 - 1U50 - REGIE Emma-Rose Dias 
D Engels, Japans OT Engels
VERTONING zat 25/3 om 19u30 (ZED-STUK)

Subculturen verdwijnen vaak terug even snel 
als ze opkomen. De Mod cultuur lijkt daarop 
een uitzondering. Naast Londen en Glasgow 
heeft zelfs Tokyo zijn eigen Mod scene. Deze 
trilogie van muziekdocumentaires toont wat 
deze subcultuur precies inhoudt en hoe ze zo 
populair blijft. Ontdek zelf wat mensen aan-
trekt in de muziek en de mode van de Mods. 

LEFTO — IN TRANSIT
PREMIÈRE
BELGIE - 2016 - 1U14 - REGIE Kurt de Leijer
D Engels OT Nederlands
VERTONING zon 26/3 om 20u00 (Het Depot)

Naast zijn werk voor Studio Brussel mag 
muzikale duizendpoot Lefto overal ter 
wereld als DJ aan de slag. In LeFtO – 
in Transit toont hij ons op zijn manier 
enkele van de grootste steden ter wereld. 
Verwacht geen reistips over de typische 
bezienswaardigheden, maar wel over 
de underground scene in deze steden. 
Ervaar zelf hoe LeFtO aan de grote ver-
scheidenheid in zijn muzieksmaak komt.

DE LEUVENSE SCENE
BELGIË - 2016 - 1U43 - REGIE Johan Van Schaeren D Nederlands OT Geen 
VERTONING zon 26/3 om 20:30 (Kinepolis)

Leuven, in de lente 1973. Op de Oude Markt verzamelt een groep muzikanten: Armand 
Hombroeckx, Jean-Marie Aerts, Raymond Van het Groenewoud, Kris De Bruyne, Stoy 
Stoff elen, Luc Tegenbos, Jokke Kerkhofs, Erik van Neygen en een 20-tal andere muzikan-
ten poseren voor een foto die al snel  een iconische status kreeg. Maar waarom verzamelden 
ze die dag allemaal samen in Leuven? Was het toeval? Of is er meer aan de hand? Een 
portret van een memorabele periode in de geschiedenis van de vaderlandse pop en rock.

ONE MORE TIME WITH FEELING
FRANKRIJK, VK - 2016 - 1U52
REGIE Andrew Dominik D Engels OT Geen VERTO-
NING zat 25/3 om 22u00 (ZED-Vesalius)

Wat oorspronkelijk een gewone making of van 
Nick Cave’s nieuwe plaat Skeleton Tree moest 
worden, werd na de onverwachte dood van 
diens zoon ongewild een intens portret van 
een lijdende artiest. Met een unieke combina-
tie van een creatief proces en een persoonlijke 
tragedie, geeft One More Time with Feeling je 
de kans om je mee te laten slepen in de wereld 
van Nick Cave & the Bad Seeds.

THE SAD AND BEAUTIFUL 
WORLD OF SPARKLEHORSE
VK - 2016 - 1U23
REGIE Alex Crowton, Bobby Dass
D Engels OT Geen VERTONING ma 
27/3 om 20u (ZED-STUK)

Een eerbetoon aan de cultfi guur 
Mark Linkous, de drijvende 
kracht achter de groep Sparkle-
horse. Angela Faye Martin, een 
vriendin van Linkous, is onze 
gids in dit portret van een geniaal 
en divers muzikant die tot leven 
komt in gesprekken met onder 
meer Grandaddy, John Parish, 
Adam Stars of the Lid en Mer-
cury Rev. 

Na de fi lmvertoning kan u in STUK-
café terecht voor een caféconcert 
van de band Glitterpaard!

Na de wereldpremière van de 
afl everingen Los Angeles en Chicago 
in de reeks LeFtO – In Transit kan je in 
Het Depot ook terecht voor een live set 
van de man, en wel één van vijf uur aan 
één stuk. Hij wordt voorafgegaan door 
The Gaslamp Killer, één van de meest 
notoire beatmakers uit Los Angeles.

Northern Soul is ondertussen een begrip gewor-
den in Leuven, met dank aan de legendarische 
feesten. Na de vertoning van For the Love of 
MOD gaan de stoelen aan de kant in het STUK-
café voor een avondje soul, funk en ska. Alles op 
vinyl, uiteraard. 
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OUTSIDE THE DOX
STRANGER IN PARADISE
BELGISCHE PREMIÈRE
NEDERLAND - 2016 - 1U22
REGIE Guido Hendrikx 
D Engels OT Nederlands 
VERTONING woe 29/3 om 20u00 en don 30/3 
om 17u30 (ZED-Vesalius)

Wir Schaffen Das. Of niet? En aan 
welke voorwaarden en kosten? In een 
onthaalklas voor nieuwkomers vertolkt 
een leraar, een rol van Valentijn Dhae-
nens, de complexe houding van Europa 
ten opzichte van de vluchtelingencrisis. 
Stranger in Paradise is een niets ontziend 
filmessay over de manier waarop Europa 
omgaat met het geluksverlangen van de 
ander. 

THE BOMB
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U00 - REGIE Kevin Ford, 
Smriti Keshari, Eric Schlosser 
D Geen VERTONING vrij 24/3 om 
22u00 (ZED-Vesalius), zat 25/3 om 
18u (ZED-STUK)

The Bomb plaatst je als kijker in 
het hart van de onvoorstelbare 
kracht van nucleaire wapens - 
de gevaarlijkste machines ooit 
gebouwd door de mens. Van de 
Trinity Test in 1945 tot de hui-
dige stand van nucleaire wapen-
technologie verkent deze intense 
f ilmervaring de fascinatie die 
kernwapens oproepen. Hun  
immense doodskracht is immers 
onvergelijkbaar, waardoor ze een 
donkere aantrekkingskracht uit-
stralen. 
Deze non-narrat ieve docu-
mentaire brengt een verrassend 
intense totaalervaring die je vol-
ledig van je sokken blaast.

De documentaire cinema is de laatste jaren zonder twijfel de meest 
avontuurlijke der filmgenres. De tijd dat het genre uitsluitend stond 
voor klassieke narratieve historische vertellingen is al lang achter de 
rug. Documentaire cinema omvat een steeds wijder wordend pallet aan 
subgenres en stijlen. Er wordt duchtig geëxperimenteerd met vorm en 
inhoud, met allerlei bevreemdende crossover en hybride werkstukken 
als resultaat. Outside the Dox is al jaren een vast onderdeel van 
DOCVILLE en focust op films met een andere dan de klassieke aanpak.



RAT FILM
BELGISCHE PREMIÈRE
VS - 2016 - 1U12
REGIE Theo Anthony D Engels OT geen
VERTONING zon 26/3 om 18u00 en 
woe 29/3 om 22u00 (ZED-Vesalius)

“Before the world became the 
world, it was an egg. Inside the 
egg was dark. Th e rat nibbled the 
egg and let the light in. And the 
world began”, stelt de opening 
van Rat Film. Een fi lm die van-
uit het wereldbeeld van de rat de 
stad Baltimore laat zien. Zoals 
elke grootstad heeft Baltimore 
immers een rattenprobleem. Of is 
het een mensenprobleem? Want 
wie zit er eigenlijk gevangen in 
een kooi? De rat of de mens?

AIM FOR THE ROSES
EUROPESE PREMIÈRE 
CANADA - 2016 - 1U42 - REGIE John Bolton D Engels OT Geen VERTONING don 
23/3 om 22u00 (ZED-Vesalius), vrij 24/3 om 21u30 (ZED-STUK), zat 25/3 om 17u30 
(ZED-Vesalius)

Het bizarre verhaal van een stuntman die met zijn auto een rivier over wil 
springen werd nog meer bizar toen een muzikant er een volledig, ronduit 
geweldig, album aan wijdde. Regisseur John gaat nog verder in deze hilari-
sche opeenvolging en maakte er een zeer eigenzinnige documentaire over: 
Aim for the Roses. Een niet te missen fi lm die in recensies wereldwijd de 
zotste, raarste, wildste en slimste documentaire in jaren wordt genoemd. 

Het bizarre verhaal van een stuntman die met zijn auto een rivier over wil 
springen werd nog meer bizar toen een muzikant er een volledig, ronduit 
geweldig, album aan wijdde. Regisseur John gaat nog verder in deze hilari-
sche opeenvolging en maakte er een zeer eigenzinnige documentaire over: 

. Een niet te missen fi lm die in recensies wereldwijd de 
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VOLLEDIG DVD AANBOD: WWW.DALTONSHOP.BE 

Te veel fi lms en te weinig tijd? Of zin in nog meer documentaires? Dalton Distribution is al enkele jaren actief 
om documentairefi lm tot bij een breed publiek te brengen. Dalton Distribution verdeelt nationale en internationale 

documentaire fi lms en geeft ze een plek in bioscopen en cultuurcentra, op verschillende video on demand-platformen, 
brengt ze uit op DVD én geeft ze een plek op televisie. Benieuwd?  

Dries
Vanaf 5 april in de Belgische bioscopen

I’m not your Negro
Vanaf 10 mei in de Belgische bioscopen

ZIN IN MEER ? 

DALTONSHOP.BE: DOCU DVD WALHALLA

COMING SOON TO A THEATER NEAR YOU! 

VOLLEDIG AANBOD & RELEASESCHEMA: WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE

ALLE INFO: WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE



ACTIVITEITEN VOOR FILMPROFESSIONALS

DAY OF THE DOC  ZATERDAG 25 MAART 10u-17u | STUK 
 Locatie

De internationale markt van documentaire fi lms is in volle evolutie: televisiezenders vormden lange tijd de belangrijkste afzetmarkt, maar hebben steeds 
minder zendtijd en geld over voor documentaire fi lms. Zijn er nieuwe spelers die nieuwe opportuniteiten bieden? We vragen het de specialisten. Een 
4-tal internationale sales agents zakken af naar Leuven. Zij vertellen ons hoe ze te werk gaan en waar ze naar op zoek zijn. In een panelgesprek worden 
de toekomstige evoluties onder de loep genomen. Een initiatief van Flanders Doc, met de steun van Creative Europe Media Desk Vlaanderen en DOCVILLE.

SPEEDDATE PRODUCENTEN - DOCUMENTAIREMAKERS  WOENSDAG 29 MAART 13u30-17u | Davidsfonds
 Locatie

Een brug slaan tussen jonge documentairemakers met een idee en productiehuizen met ervaring, dat is de bedoeling van deze speeddate. Alleen geselec-
teerde inzendingen mogen deelnemen. Alle info op www.mediarte.be. De speeddate is een organisatie van mediarte.be, de Scenaristengilde en DOCVILLE 
met de steun van Davidsfonds.

VAF VERTONERSONTBIJT  WOENSDAG 29 MAART 09u30-12u30 | Cinema ZED-Vesalius 
 Locatie

Voor de tweede keer organiseert het VAF een informatiesessie en ontmoetingsmoment voor de fi lmsector en de culturele vertoners. Tijdens een korte 
maar krachtige voormiddagsessie worden nieuwe initiatieven, boeiende content en technische ontwikkelingen kort toegelicht. 

DOCVILLE is niet alleen een feest voor liefhebbers van documentaire cinema, maar ook een ontmoetingsmoment 
voor professionals uit de audiovisuele sector, fi lmstudenten en alle aspirant-fi lmmakers uit binnen- en buitenland. 
Voor hen organiseert DOCVILLE jaarlijks een waaier aan activiteiten. Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht 
van het aanbod op de 13e editie van DOCVILLE. Meer info en alle praktische details over deze activiteiten vindt u 
op de website: www.docville.be.

ALLE INFO: WWW.DALTONDISTRIBUTION.BE
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Nu online!       WWW.DALTON.BE 

H E T  W A A R G E B E U R D E  V E R H A A L  V A N  K O L O N E L  S T A N I S L A V  P E T R O V

7  O K T O B E R  I N  D E  Z A L E NSPECTRUM PRESENTS A PETER ANTHONY AND STATEMENT FILM  COMPOSER KRISTIAN EIDNES ANDERSEN  DESIGNER PETER SCHULTZ  PHOTOGRAPHY ANDERS LÖVET LÖFSTEDT & KIM HATTESEN  EDITOR MORTEN HOJBJERG  WRITER PETER ANTHONY  PRODUCERS KONG GULEROD FILM & WG FILM  PRODUCER JAKOB STABERG  DIRECTOR PETER ANTHONY

DIRECTORS OF 
SOUND 

CO-WWW.THEMANWHOSAVEDTHEWORLDMOVIE.COM

“SENDS CHILLS  DOWN THE SPINE…  A MUST SEE”QX MAGAZINE

“A GRIPPING AND UNHERALDED STORY”EMPIRE

“DOCUMENTAIREEN HOLLYWOOD-FILMLOPEN IN ELKAAR OVER” VPRO “COME THE END OF THE YEAR,THIS IS THE FILM TO BEAT”THE HOLLYWOOD NEWS

KEVIN COSTNER SERGEY SHNYRYOV

STANISLAV PETROV NATALIYA VDOVINA

A PETER ANTHONY FILM

WWW.FLANDERSIMAGE.COM

2ND TO THE RIGHT & JULES DEBROCK PRESENT

VEDTHEWORLDMOVIE.COM

www.thewolfpack.be

Magnolia Pictures Kotva Films and Verisimilitude present a film by CRYSTAL MOSELLE “THE WOLFPACK” Music supervisors RANDALl POSTER  MEGHAN CURRIER music by DANNY BENSI  Saunder Jurriaans with ASKA MATSUMIYA
Associate producers MEGAN DELANEY  TRACE HENDERSON co-producers BEN SNYDER  RENÉ SASCHA JOHANNSEN Executive producers TYLER BRODIE  LOUISE INGALLS STURGES  CAMERON BRODIE  DAVID CROSS

Produced by CRYSTAL MOSELLE  IZABELLA TZENKOVA  HUNTER GRAY  ALEX ORLOVSKY Edited by ENAT SIDI directed by CRYSTAL MOSELLe   Wolfpack Project, LLC.

“WAT THE WOLFPACK ZO AANGRIJPEND MAAKT, 
IS DAT DE BROERS ZICH MET ZOVEEL ENERGIE EN VASTBERADENHEID 

AAN HUN INGESNOERDE BESTAAN ONTWORSTELEN.” 
De Volkskrant

“EEN AANGRIJPEND PORTRET” 
Filmtotaal

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESEnTS THE InVISIBLE CITY [KAMUMA] A FILM BY LIEVEn CORTHOUTS 
PROdUCEd BY EMMY OOST EdITEd BY JAn dE COSTER MUSIC STEF KAMIL CARLEnS SOUnd RAF EnCKELS 

wRITER MAAZA MEnGISTE ARTwORK AMIRA dAOUdI COPROdUCERS REInHILdE wEYnS, SAMUEL FELLER COPROdUCEd BY CAnVAS, MAGELLAn FILMS dISTRIBUTIOn dALTOn dISTRIBUTIOn SUPPORTEd BY THE FLAndERS AUdIOVISUAL FUnd (VAF), FLAndERS IMAGE, BRITdOC CIRCLE, THE BELGIAn dEVELOPMEnT COOPERATIOn, CAnVAS, MEdIA PROGRAMME OF THE EUROPEAn UnIOn, THE PASCAL dECROOS FUnd,  THE TAX SHELTER OF THE BELGIAn FEdERAL GOVERnMEnT

A FILM BY LIEVEN CORTHOUTS

CASSETTE FOR TIMESCAPES PRESENTS

WWW.TIMESCAPES.BE              THE INVISIBLE CITY / KAKUMA             

Bekijk het beste van                             én meer nu online
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PRAKTISCH

FESTIVALPAS
TOEGANG TOT ÁLLE VERTONINGEN 
+ GRATIS DVD!

Fervente liefhebbers van documentaire cinema 
kunnen hun hartje ophalen met de DOCVILLE 
Festivalpas. Deze pas geeft toegang tot alle 
reguliere fi lmvertoningen. Als extraatje mogen 
de Festivalpashouders 1 gratis dvd kiezen uit de 
Dalton Pop-up store die dagelijks geopend is in 
ZED-Vesalius.

FESTIVAL

PAS

ALLE INFO OP 
WWW.DOCVILLE.BE/FESTIVALPAS

€ 45

TARIEVEN

Ticket  € 8.5

Reductietarief  € 7
Alle voorstellingen tot 16u en vanaf 22u. 
Houders van een leerlingenkaart (middelbare scholieren), 
Lerarenkaart, Cultuurkaart, STUKkaart, DOCVILLE-polsbandje

ZESxZEDkaart  € 42  (=6 toegangstickets)
Deze kaart is niet strikt persoonlijk. 
Te koop en te gebruiken op alle locaties.

FESTIVALPAS  € 45

Let op! De voorstellingen van DOCVILLE beginnen stipt op tijd. 

TICKETVERKOOP

Online www.docville.be

Ticketbalie festivalcentrum 
Andreas Vesaliusstraat 9c | 3000 Leuven | 016/679.240

Op de externe locaties (STUK, Kinepolis, 30CC/Wagehuys)
kan u enkel tickets kopen voor de betreffende vertoning.
(enkel betaling met cash geld). 
Online gekochte tickets liggen klaar op de locatie waar de
vertoning plaatsvindt.

FESTIVALLOCATIES

1  FESTIVALCENTRUM: Cinema ZED—Vesalius
A. Vesaliusstraat 9c | 016/679.240
Openingsuren: van ½ uur min voor 1e vertoning 
tot 15 min na de start van de laatste vertoning.

2  Cinema ZED—STUK / 
 STUK Kunstencentrum

Naamsestraat 96 | 016/320.320
Openingsuren: weekdagen: open van 10u tot 
15 min na de start van de laatste vertoning.
Weekenddagen: van ½ uur voor aanvang van 
de 1e vertoning tot 15 min na de start van 
de laatste vertoning.

3  Kinepolis
Bondgenotenlaan 145
Openingsuren: van ½ uur min voor 1e vertoning 
tot 15 min na de start van de laatste vertoning.

4  Wagehuys/30cc
Brusselsestraat 63
Openingsuren: van ½ uur min voor 1e vertoning 
tot 15 min na de start van de laatste vertoning.

 Groep T  A. Vesaliusstraat 13
Openingsuren: van 19u tot 21u15

        Het Depot Martelarenplein 12

 De Bib Leuven (Tweebronnen)
Diestsestraat 49

 van ½ uur min voor 1e vertoning 

 van ½ uur min voor 1e vertoning 
1

5
2

3

4

6
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00:00WOE 22/3
ZED-VESALIUS

DON 23/3

VRIJ 24/3

ZAT 25/3

AULA VESALIUS

VARIA

17:00 17:30 18:3018:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:3016:0015:00
16:3015:30

14:00
14:3013:00

16:3015:3014:3013:00
00:0017:00 17:30 18:3018:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:3016:0015:0014:00

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

WETEN & GEWETEN

FOOD FOR THOUGHT

D+, D2

NATIONALE SELECTIE EVENEMENTENDOCV. VOOR KINDEREN MUZIEKDOCUMENTAIRES

OUSIDE THE DOX INTERNATIONALE SELECTIE

ZON 26/3

MA 27/3

DIN 28/3

20:00 Openingsavond: I’m not your Negro

21:00 Minimalism

22:00 The Last Man on the ...

19:30 Finders ...

18:00 Waiting for Giraffes

GROEP T 

ZED-STUK

30CC/WAGEHUYS

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

VARIA

30CC/WAGEHUYS

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

VESALIUS FOYER

VARIA

30CC/WAGEHUYS

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

VESALIUS FOYER

GROEP T 

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

ZED-STUK

KINEPOLIS  

VARIA

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

AULA VESALIUS

WOE 29/3

VARIA

ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

AULA VESALIUS

DO 30/3
ZED-VESALIUS

ZED-VESALIUS

KINEPOLIS 

GROEP T  

ZED-STUK

20:00 New Talent Showcase

22:00 Northern Soul Party (STUKcafé)

22:00 Sparklehorse concert 

20:30 Slotavond: Liberation Day

20:00 Slotavond: Liberation Day

22:00 Palmares W&G

22:30 Palmares Nat. Comp.

22:30 Palmares Int. Comp.

22:00 Aim for the Roses

17:30 The Islands and the Whales

20:00 The Islands and the Whales

20:00 Jan Fabre

20:00 God Knows Where I Am

21:30 God Knows Where I Am

22:15 Gringo

22:00 Harry Benson

22:00 David Lynch

22:30 Zero Days

22:00 California Dreams

17:30 The Grown Ups

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 VR 21:00 VR

19:30 Amateurs in Space 21:30 Grands Travaux

21:30 EXPRMNTL

20:00 Down-to-Earth 

18:00 Motherland

18:00 The Bomb

19:30 Machine of Human ...

19:45 Sacred 22:00 The Bomb

17:30 Zero Days 20:00 Lovetrue

15:00 Tower

22:15 Tower

21:30 Houston, we have a Problem!

17:30 Aim for the Roses

17:00 The Grown Ups

17:30 Safari

11:00 Down to Earth 15:00 The Grown Ups

11:00 I’m not your Negro 14:00 Shadow ...

19:30 De Kinderen van juf Kiet

17:30 Where is Rocky? II 19:30 Sour Grapes 21:30 Aim for the Roses

20:00 El Color del ...

20:00 Steenweg

20:30 Gimme Danger

20:00 LeFtO (Depot)

20:00 Harry Benson 20:30 Walk with Me

20:00 In Loco Par... 20:30 De Leuvense scene

20:00 Tokyo Idols 20:30 Magnus

20:00 Canvas Avond 20:30 The Road Movie

20:00 Dries 20:30 Tower

20:00 Where is ... 20:30 The Road Movie

22:00 One more Time with Feeling

19:30 Northern Soul: 3 Mods

17:00 Machines 19:00 The Happy Film

22:00 The Happy Film

21u D2: Lezing Geluk

21u D+: Al (Groep T)

18u D2: Kookles (VTI/CVO)

16u00 D2: Fruit tasting 13:30 D2: Schaakkampioen

20:00 D2: Research Roulette

20:00 D+: 100 vragen

20:00 D+: Palliatieve zorg

18:00 D2: Kookles (CVO/VTI)

16:00 The Happy F...

16:00 California Dreams

17:30 Sacred

20u15 D2: BBQ tasting 

21u D2: Wine tasting (STUK)

14:30 Fruit H.

17:30 Seed: The untold Story

11:00 Sour Grapes

19:00  For the Love of Meat

16:15 Houston ...

17:15 Houston ...

10:00 Day of the Doc

14:00 March of the ... 16:00 The Eagle H... 18:00 Rat Film11:00 Magnus

15:00 March of the ...

13:30 I’m not your ... 15:30 Amateurs in ...

17:30 Dries

17:30 Stranger in Paradise

17:00 Magnus

15:00 The Eagle Huntress

15:00 De Kinderen van ...

17:30 City of Ghosts

18:30 In Defense of Food13:00 In Loco

20:00 Stranger in Paradise

20:00 Safari

20:30 Stille Wildernis

22:00 Rat Film14:00 Real Food ... 16:00 Dead Donkeys 18:00 Machines11:00 Ontbijt

13:30 Speeddate

20:30 Motherland

19:30 Dead Donkeys Fear No Hyenas

19:30 City of Ghosts

20:00 All Governments Lie 22:00 L’Etranger

18:00 Machine of Human Dreams

18:00 In Defense of Food

21:30 Seed: The Untold Story

21:30 Pornocracy

11:00 In Defense of ... 15:00 From Busin... 17:00 D+: Burnout 19:30 Burning Out

19:30 Boli Bana & Sacred Water

21:30 Life to Come

21:30 Sacred

20:15 Free Lunch Society18:00 Waiting for Giraffes

22:15 Dancing inside my ...

FESTIVAL FAVORIETEN VR DOCS

21:30 Tokyo Idols17:30 Lovetrue

17:30 I’m not your Negro

20:00 The Sad and Beautiful W...

19:30 Pornocracy

19:30 All Governments Lie

11:00 All Govern...

14:00 In Loco Par... 16:00 Love True12:00 Free Lunch ...

20:30 Gringo

SCHEMA


