
1

WWW.DOCVILLE.BE

25.09 – 03.10.20

16E EDITIE   LEUVEN, BELGIUM 



Welkom op 

DOCVILLE 2020

INHOUD  3 Nationale Competitie ― 8 Internationale Competitie ― 12 Weten en Geweten ― 16 It’s the Economy, Stupid! ―  
20 Spectrum ― 27 DOCVILLE + ― 28 Outside the Dox ― 29 VR Docs ― 30 De jeugd van tegenwoordig ― 33 Ket & Doc ―  
34 CANVAS & DOCVILLE ― 35 Praktisch ― 36 Festivalschema 

De 16de editie van het festival leek even allesbehalve een sweet sixteen te worden.  
Begin maart besloten we DOCVILLE uit te stellen naar september in de overtuiging dat 
tegen dan alles wel terug normaal zou zijn. Het liep toch net even anders. Het festival ziet 
er dit jaar noodgedwongen anders uit. Onze buitenlandse gastenwerking is geschrapt, 
onze Artist in focus uitgesteld en de recepties en het festivalcafé zullen anders verlopen.

Maar ... de basis blijft: uitzonderlijke documentaires, omkaderd, in- of uitgeleid door 
experts, regisseurs of journalisten. Corona-proof uiteraard, dus met minder in de zaal, 
misschien met mondmasker, maar wel … 100% fysiek. In deze tijden waar Zoom-meetings  
en Skype-gesprekken de regel zijn, kiest DOCVILLE resoluut voor de échte ervaring. 
Échte mensen die samen in de zaal film beleven.

Eén van de ingezoomde thema’s dit jaar is economie, in de meest brede zin van het 
woord. En meer dan ooit is nadenken over (een andere) economie relevant. Waar 
voorheen discussies over het basisinkomen, de (onverwachte) effecten van globalise-
ring of de rol van online giganten als Amazon eerder theoretisch en voor een select 
groepje geïnteresseerden waren, zijn ze nu dagelijkse kost.

Net zoals die andere thematische reeks die focust op opgroeien in de 21ste eeuw.  
De volledige impact van de lockdown zal in de volgende jaren nog duidelijker worden, 
maar wat nu al zeker is dat de enorme invloed van het internet en social media alleen 
maar toegenomen is. Maar zijn ze ook zo schadelijk als soms gevreesd wordt? En is de 
nostalgie naar pre-digitale tijden wel terecht?

Natuurlijk blijft de nationale en internationale competitie het kloppende hart van 
DOCVILLE – dat al een paar jaar Acadamy Award™ Qualifying is: de winnaar van de 
internationale competitie komt rechtstreeks op de longlist voor de Oscars!
 
Ook al is het dit jaar met een elleboogknuffel, meer dan ooit ...

Welkom op DOCVILLE 2020!

Frank Moens
festivaldirecteur DOCVILLE Nederlands gesproken

 of Nederlands ondertiteld
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Nationale selectie

Mother
In Thailand staat een uniek verzorgingstehuis voor Europeanen met vergevorderde  
Alzheimer. Met veel liefde zorgt de Thaise Pomm er dag en nacht voor de Zwitserse  
Elisabeth, een één-op-éénverzorging die in Europa onbetaalbaar zou zijn. Het lijkt een 
win-win situatie, maar Pomm mist haar eigen familie. Een prachtige en ontroerende reflec-
tie over de zorgende rol, moederschap en een onverwachte vorm van mantelzorg.

1u22 - België - 2019 - Regie: Kristof Bilsen - D Thais OT Engels, Nederlands - Vertoning: do 01.10 
(20u) in ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.

Touching 
Infinity
Rebecca, Fernand en Delphine 
weten dat hun einde nabij is. Het 
sterven is een deel van hun dage-
li jks leven geworden. Touching 
Infinity volgt hen in de laatste 
weken van hun leven. Voorbij de 
angst en het verdriet, nemen zij 
ons mee op een tocht, gedragen 
door l iefde, dankbaarheid en 
diepe verbondenheid. Zonder 
voorbij te gaan aan de ernst, 
is Touching Infinity een film van 
hoop en lichtheid ti jdens deze 
laatste fase van het leven. Van de 
maakster van Feel My Love komt 
deze uitzonderli jke, warme film 
over de troostende schoonheid en 
kracht van afscheid nemen.

1u16 - België - 2020 - Regie: Griet 
Teck - D Nederlands OT Engels 
- Vertoning: vr 02.10 (20u) in Het 
Depot
Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek 
met de regisseur en Bart, de echtgenoot van de 
overleden Rebecca.

DOCVILLE presenteert tien ijzersterke Belgische documentaires. Films die onbekend terrein  
in eigen land verkennen, zoals de oudste kunstgalerij van België of een jeugdgevangenis, 
maar ook films die over de landsgrenzen heen kijken. Films gemaakt door zowel ervaren rotten  
in het vak als door jonge, nieuwe talenten. De sterkste productie mag zich de winnaar 
noemen van de Juryprijs voor Beste Belgische Documentaire. 
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Sans Frapper
De documentaire vertelt het subtiele verhaal van de verkrachting van een jonge vrouw. 
Maar in dit geval is er geen boeman, geen seksueel roofdier in het spel. Het gaat om 
grenzen die schijnbaar geruisloos overschreden worden door de dader. En waarbij het 
slachtoffer niet de kracht heeft om nee te zeggen of simpelweg niet tijdig beseft dat wat 
er gebeurt eigenlijk grensoverschrijdend is. De film opent de ogen voor een misbruik dat 
veel alledaagser is dan we beseffen.

1u25 - België, Frankrijk - 2019 - Regie: Alexe Poukine - D Frans OT Nederlands - 
Vertoning: Vertoning wo 30.09 (18u), vr 02.10 (22u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 30.09 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.

Annapolis, 
Giant City
Linkeroever, vroeger niet meer 
dan het dorpje Sint-Anna, is al vele 
jaren de favoriete speeltuin voor 
projectontwikkelaars en architec-
ten. Met wisselend succes. Archi-
tectuur en stedenbouw staan 
in rechtstreeks verband met de 
mensen die erin wonen. Een film 
over de stad en de mens, beiden 
voortdurend in beweging, ook 
al weten ze niet steeds in welke 
richting.

1u11 - België - 2019 - Regie: 
Maarten Bernaerts - D Neder-
lands OT Engels - Vertoning:  
wo 30.09 (16u), do 01.10 (18u) in 
ZED-Vesalius

De vertoning van 01.10 wordt gevolgd door 
een nagesprek met de regisseur.
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Overseas
Ze zijn met erg veel, de Filipijnse 
vrouwen die als huishoudhulp naar 
het buitenland gaan. Vaak is het 
een sprong in het duister, waarvoor 
ze alles moeten achterlaten, ook 
hun man en kinderen. Met begrip 
en tederheid volgt de camera 
de vrouwen tijdens een opleiding 
die hen moet voorbereiden op 
een onzekere toekomst. Niet het 
verwachte verhaal van sociale 
uitbuiting, maar een verhaal van 
kameraadschap en vrouweli jke 
vastberadenheid.

1u30 - België - 2019 - Regie: Sung-A 
Yoon - D Engels, Filipijns OT Neder-
lands - Vertoning: ma 28.09 (17u30), 
vr 02.10 (18u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 02.10 wordt gevolgd door 
een nagesprek met de regisseur.

Victoria
In de woestijn van Zuid-Californië  
ligt een stad die nooit is afgeraakt: 
Cal ifornia City moest zo groot 
worden als Los Angeles, maar ligt er 
onaf en verlaten bij. Het is een plek 
die mislukking uitademt. Een plek 
waar grootse dromen uiteen gespat 
zijn en waar mensen gestrand zijn, op 
zoek naar een nieuw en beter leven. 
Victoria werd op het Filmfestival van 
Berlijn bekroond met de prijs voor de 
meest innovatieve en inspirerende 
film in het Forum-programma.

1u11 - België - 2020 - Regie: Liesbeth 
De Ceulaer, Sofie Benoot, Isabelle 
Tollenaere - D Engels OT Neder-
lands - Vertoning: za 26.09 (20u) in 
ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een 
nagesprek met de drie regisseurs. 
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Ik schilder met schilders
Galerie De Zwarte Panter bestaat sinds 1968 en is daarmee de oudste actieve galerie in 
de Belgische kunstwereld. De galerie is het levenswerk van Adriaan Raemdonck en heeft 
in de huidige kunstwereld nog steeds een grote relevantie. Via zijn verhaal krijgen we een 
intieme inkijk in een halve eeuw beeldende kunst en de culturele en maatschappelijke 
evolutie in Vlaanderen en omstreken.

1u14 - België - 2019 - Regie: Jacques Servaes - D Nederlands, Frans OT Engels, Nederlands - 
Vertoning: ma 28.09 (20u) in 30CC/Wagehuys

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en galerijhouder Adriaan Raemdonck.

Busking
Het leek een geweldig plan van 
fo lkmuz ikanten Joel Ludford 
en Anna Moss: met een zelf-
gebouwde tourbus reizen van 
Arkansas, USA, naar Argentinië 
en onderweg leven van de liefde 
en muziek. Maar een ernstig 
auto- ongeluk dwarsboomt hun 
plannen: de bus is vernield en Joel 
belandt voor maanden in een 
rolstoel. Blijven liefde en dromen 
intact wanneer het noodlot 
toeslaat?

1u08 - België - 2020 - Regie:  
Timo Vergauwen - D Engels  
OT Nederlands - Vertoning: zo 
27.09 (19u30) in Het Depot

Deze vertoning wordt gevolgd door  
een nagesprek met de regisseur.

Ook deze films nemen 
deel aan de competitie:

	Nos jeunesses  
perdues  

  
In een gevangenis voor 
jongedelinquenten zitten een 
tiental adolescenten een straf 
uit. Ooit komen ze weer vrij 
en moeten ze hun plek in de 
samenleving terug opbouwen. 
 
zie p. 32 

	Crazy Money
  

Wat gebeurt er als je de 
inwoners van een klein Afri- 
kaans dorpje twee jaar lang 
een basisinkomen geeft? 
 
zie p. 19
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HAAL HET BESTE VAN DOCVILLE IN HUIS

WWW.DALTON.BE     
HAAL EEN FILMFESTVAL IN HUIS

vanaf 24 november in de bioscoop en via Filmthuis

SAVAGE FILM  PRESENTS 

IN COPRODUCTION WITH CANVAS & RTBF (TÉLÉVISION BELGE)

A FILM BY BRAM VAN PAESSCHEN
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DIRECTED BY BRAM VAN PAESSCHEN PRODUCED BY BART VAN LANGENDONCK

CINEMATOGRAPHY EMMANUEL GRAS & CARL ROTTIERS EDITING DIETER DIEPENDAELE 

SOUND EDITING & MIX THIERRY DE VRIES MUSIQUE ORIGINALE PETER VAN LAERHOVEN

LINE PRODUCERS TATJANA KOZAR & VINCENT METZINGER COPRODUCED BY CANVAS & RTBF (TÉLÉVISION BELGE)

WITH THE SUPPORT OF FLANDERS AUDIOVISUAL FUND (VAF), CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL 

DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, THE BELGIAN TAX SHELTER FOR FILM FINANCING, CREATIVE EUROPE 

PROGRAMME – MEDIA OF THE EUROPEAN UNION & BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – DGD, FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IN ASSOCIATION WITH EYEWORKS FILM & TV DRAMA AND SCIO PRODUCTIONS

I N T I  F I L M S  P R E S E N T E E R T   EEN F ILM VAN CHRIST INA VANDEKERCKHOVE

SCENARIO EN REGIE CHRISTINA VANDEKERCKHOVE PRODUCENT PETER KRÜGER CAMERA FRANK SCHULTE KLANK PIET BAERT MONTAGE JAN VAN DER WEKEN 

MUZIEK STIJN YLODE DE GEZELLE, MADENSUYU MIXAGE THIERRY DEVRIES PRODUCTIE INTI FILMS MET DE STEUN VAN HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS, TAXSHELTER VAN DE 

BELGISCHE REGERING, STAD GENT, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN IN CO-PRODUCTIE MET CANVAS MET DANK AAN WONINGENT EN ALLE INWONERS VAN DE RABOTTORENS

THE LAND OF THE

ENLIGHTENED

SAVAGE FILM PRESENTS 

IN COPRODUCTION WITH FASTNET FILMS, GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION & SUBMARINE

A FILM BY  PIETER-JAN DE PUE

From the producers of Bullhead and The Ardennes

DIRECTED BY PIETER-JAN DE PUE WRITTEN BY PIETER-JAN DE PUE & DAVID DUSA PRODUCER BART VAN LANGENDONCK  COPRODUCERS MORGAN BUSHE, CHRISTIAN BEETZ, FEMKE WOLTING & BRUNO FELIX 

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY PIETER-JAN DE PUE EDITORS DAVID DUSA & STIJN DECONINCK SOUND DESIGN ROBERT FLANAGAN RECORDING SOUND ENGINEERS BRAM CELIS, SLOBODAN BAJIC, HENK RABAU, MASSOUD AHMAD DUST 

SOUND MIX MARK HENRY 1ST ASSISTANT DIRECTORS GREGOIRE VERBEKE, NAJIB SAHIL, AMAN TABISH  LINE PRODUCERS TATJANA KOZAR & XAVIER ROMBAUT COMPOSER DENIS CLOHESSY A SAVAGE FILM PRODUCTION 

IN CO-PRODUCTION WITH FASTNET FILMS, GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION, SUBMARINE, ZDF/ARTE, CANVAS, IKON IN ASSOCIATION WITH EYEWORKS, TELENET PRIME, SCIAPODE  WITH THE SUPPORT OF THE FLANDERS 

AUDIOVISUAL FUND (VAF), THE BELGIAN TAX SHELTER FOR FILM FINANCING, THE NETHERLANDS FILM FUND, LE CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ET DE VOO, BORD 

SCANNÁN NA HÉIREANN – THE IRISH FILM BOARD, MEDIA PROGRAMME OF THE E.U. , BELGIAN DEVELOPMENT COOPERATION – DGD, FEDERAL PUBLIC SERVICE FOREIGN AFFAIRS, FOREIGN TRADE AND DEVELOPMENT 

COOPERATION IN COLLABORATION WITH FLANDERS IMAGE, AFGHAN FILM & AFGHAN MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION, BELGIAN EMBASSY IN KABUL & THE BELGIAN MINISTRY OF DEFENCE 

EEN FILM VAN KRISTOF MICHIELS 

NAAR AANLEIDING VAN 2O JAAR HEERSCHAPPIJ

BEKIJK ONLINE DE BESTE DOCUS 
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Internationale 
selectie
Na een strenge selectie uit meer dan 1.000 
inzendingen en wereldwijde festivalprospectie 
nomineerde DOCVILLE tien gloednieuwe 
auteursdocumentaires. Films die je naar ongekende 
werelden brengen: van een voodoo-kerk in Congo 
over een tienerkamer in de States tot een boksring in 
Nederland of een bioscoop in Kabul. Hoe ongekend 
deze werelden ook zijn, ze zijn het toneel van  
menselijke verhalen, meesterlijk gevat door de 
beste documentairemakers.

De beste film wordt bekroond met de Canvas Juryprijs 
en komt op de longlist van de Academy Awards.

Ring of Dreams
“Je moet leren hoe je het publiek je kan laten haten”, aldus worstelaar Tengkwa alvorens 
hij een schrille tienerjongen in een pijnlijke hoofdklem neemt. Het slachtoffer is samen 
met een aantal lotgenoten op trainingskamp met als droom professionele worstelaar te 
worden. Deze vaak hilarische en visueel afgelikte documentaire stelt zich de vraag hoe 
ver zij willen gaan om hun droom te bereiken.

1u10 - Nederland - 2019 - Regie: Willem Baptist - D Nederlands OT Engels - 
Vertoning: zo 27.09 (20u) in 30CC/Wagehuys, vr 02.10 (22u15) in ZED-Vesalius
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The Reason 
I Jump
De 13-jarige Japanse Naoki zegt geen 
woord. Hij heeft een bijzondere vorm 
van autisme waardoor hij niet in staat is 
te praten. Toch vindt hij een manier om te 
communiceren. Gebaseerd op zijn boek, 
neemt The Reason I Jump je mee op een 
verrassende reis waarbij Naoki en vijf lot-
genoten ontdekken wat autisme voor hen 
betekent.

1u22 - VK, VS - 2020 - Regie: Jerry Rothwell 
- D Engels, Japans  OT Engels - Vertoning: 
za 26.09 (17u30) in ZED-Vesalius, di 29.09 
(20u15) in Auditorium Vesalius, wo 30.09 
(18u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 29.09 wordt gevolgd door  
een nagesprek met oa. prof. dr. Ilse Noens  
(KU Leuven).  In samenwerking met LAuRes  
en Liga Auistme Vlaanderen.

Cinema 
Pameer
Een gordi jn van sigaretten-
rook zo dik dat het licht van de 
projectorlamp er nauweli jks 
doorheen kan, de uitbater die 
je op straat aanspreekt of de 
permanente angst voor aansla-
gen; een gezellig avondje naar 
de bioscoop in de laatst over-
bli jvende bioscoop in Kabul 
stel je je toch net iets anders 
voor. Maar het publiek komt in 
grote getale, op de vlucht voor 
de harde dagelijkse realiteit.  
Een visueel verbluffend mooie 
film over de hoop die cinema 
brengt in een stad getekend 
door fundamental i sme en 
oorlog.

1u19 - Zweden - 2019 - Regie: 
Martin von Krogh - D Pasjtoe 
OT Engels  - Vertoning: zo 27.09 
(18u), do 01.10 (20u), za 03.10 
(18u) in ZED-Vesalius

The Painter 
and the Thief
De realiteit overtreft soms de beste fictie: 
het onwaarschijnlijke verhaal van een 
kunstenares die op zoek gaat naar de dief 
die haar schilderijen stal. Ze weet hem op 
te sporen en hun ontmoeting neemt meer 
dan één onverwachte wending. Regisseur 
Benjamin Ree won niet voor niets de prijs 
voor ‘creative storytelling’ op het gere-
nommeerde Sundance Filmfestival.

1u42 - Noorwegen - 2020 - Regie: 
Benjamin Ree - D Engels, Noors OT Engels 
- Vertoning: zo 27.09 (22u) in 30CC/
Wagehuys, do 01.10 (18u), vr 02.10 (14u) in 
ZED-Vesalius
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Moonlight Sonata: 
Deafness in Three Movements
Zowel de zoon als de vader van filmmaker Irene Taylor Brodsky zijn doof. Waar zoon Jonas 
dankzij zijn implantaat openbloeit en Beethoven ontdekt, verliest vader Paul langzaamaan 
de grip op zijn geheugen. Kind, grootvader en Beethoven vormen een bijzonder trio, met 
levens verbonden door gemeenschappelijke doofheid en door onvoorwaardelijke liefde.

1u30 - VS - 2019 - Regie: Irene Taylor Brodsky - D Engels OT Engels - Vertoning: zo 27.09 
(21u30), wo 30.09 (20u) in ZED-Vesalius

Ook deze films nemen 
deel aan de competitie:

	Jawline
  

Een melancholische, 
visueel uitmuntende blik op 
de eenzaamheid van de 
socialemedia droom.

 
zie p. 31 

	Sing Me a Song
  

Een boeddhistisch klooster 
in Bhutan heeft jarenlang 
internet, smartphones en zelfs 
elektriciteit kunnen weren, 
maar ook zij moeten mee  
met hun tijd. 
 
zie p. 30
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Faith
Deze film schetst een intrigerend beeld van wat extreme devotie betekent. Krijgsmonni-
ken leven geïsoleerd in een Italiaans klooster en bereiden zich via gebed en slopende 
gevechtsporttrainingen al 20 jaar voor op een ‘hogere oorlog’, waarbij ze het kwade 
willen bestrijden in de naam van de Vader. Radicale toewijding, gevat in poëtische zwart-
wit fotografie.

1u34 - Italië - 2020 - Regie: Valentina Pedicini – D Italiaans OT Engels - Vertoning: za 26.09 
(18u), vr 02.10 (16u), za 03.10 (16u) in ZED-Vesalius

Passion
In de jaren ‘70 stond filmmaker 
Christian Labhart nog in een zelf-
gebreide trui te demonstreren 
tegen kernenergie. Vandaag 
kijkt hij, inmiddels getrouwd en 
vader, terug op het activisme 
van toen en hij onderzoekt wat 
er over is van hun verwachtin-
gen en dromen. De Matthäus 
Passie van Johann Sebastian 
Bach, gebracht door het Gentse  
Collegium Vocale, is de perfecte 
soundtrack voor deze intieme 
film over verlies van verbonden-
heid en idealisme.

1u20 - Zwitserland - 2019 - Regie: 
Christian Labhart - D Duits OT 
Engels - Vertoning: za 26.09 
(16u), wo 30.09 (21u45), za 03.10 
(14u) in ZED-Vesalius

Kongo
Ook vandaag de dag nog speelt  
zwarte magie, hekserij en betove-
ring een grote rol in het dagelijkse 
leven in Congo. Apostel Medard, 
één van de genezers van Ngunza 
kerk, zorgt via uitdrijvings rituelen 
voor het lichaam én de ziel van zijn 
volgers. Een doordringend portret 
van een bi jzonder individu en 
tegelijk een portret van Congo als 
een land in crisis, waarbij armoede 
en economische uitbuiting niet 
alleen de natuurlijke rijkdommen 
vernietigen, maar misschien ook 
wel de Afrikaanse ziel.

1u10 - Frankrijk - 2019 - Regie: 
Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav 
- D Frans OT Engels - Vertoning: 
zo 27.09 (18u15), za 03.10 (11u) in 
ZED-Vesalius
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Weten & 
Geweten

iHuman
Hoe gaan we als samenleving  
om met artif iciële intell igentie? 
Het is één van de grootste uitda-
gingen waar onze maatschappij 
voor staat. Want wie controleert de 
technologie? Wie stelt de grenzen? 
Wil len we onze privacy zomaar 
opgeven? Willen we wel een Big 
Brother die ons overal controleert?  
Wat voor soort maatschappij willen 
we in de toekomst? Een onrustwek-
kende technologische thriller over 
de verstrekkende mogelijkheden  
en gevaren van AI.

1u33 - Denemarken, Noorwegen - 
2019 - Regie: Tonje Hessen Schei - 
D Chinees, Engels OT Engels - Ver-
toning: zo 27.09 (15u) in Auditorium 
Vesalius, vr 02.10 (16u) in Het Depot

De vertoning van 27.09 wordt gevolgd door   
een nagesprek met prof. dr. Seppe vanden 
Broucke (Research Centre for Information 
Systems Engineering, KU Leuven)

Een opmerkelijke reeks 
films die een kritische 
blik op de maatschappij 
werpen, een actueel 
onderwerp aanhalen of een 
wetenschappelijk vraagstuk 
opentrekken … Kortom: films 
die je stof tot nadenken 
geven en je kritische geest 
aanscherpen. De winnaar 
van deze competitie krijgt 
van de DOCVILLE-jury de 
Weten & Geweten Prijs.

The Kingmaker
Een verlovingsring van € 500.000, kogelvrije BH’s maar vooral haar 3.000 paar schoenen 
maakte Imelda Marcos wereldberoemd. Na jaren van ballingschap mag ze terugkeren 
naar de Filipijnen waar ze nog steeds stevig  de touwtjes  in handen heeft. Vastberaden om 
de Marcos dynastie nieuw leven in te blazen. Een fascinerend portret van een machtswel-
lustige vrouw die goed beseft dat perceptie belangrijker is dan de waarheid.

1u40 - Denemarken, VS - 2019 - Regie: Lauren Greenfield - D Filipijns OT Nederlands - 
Vertoning: za 26.09 (18u) in Het Depot, vrij 02.10 (20u30) in ZED-Vesalius
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Collective

Hunting for 
Hedonia
Deep Bra in St imulat ion laat 
parkinson patiënten stoppen met 
trillen en klinisch depressieve pati-
enten hartelijk lachen. Ondanks 
succesverhalen is de associatie 
met de duistere geschiedenis van 
elektroshocks snel gemaakt. Maar 
nu blijkt deze (ondertussen ver-
fijnde) technologie toch een veel-
belovende toekomst te krijgen.  
Een verhelderende terugblik én 
vooruitblik.

1u27 - Denemarken - 2019 - Regie: 
Pernille Rose Grønkjær - D Deens, 
Engels OT Engels - Vertoning: zo 
27.09 (17u) in Auditorium Vesalius, 
wo 30.09 (17u30) in Het Depot

De vertoning van 27.09 wordt gevolgd door  
een nagesprek met psychiater Loes 
Gabriels, experte Deep Brain Stimulation

27 doden en 184 gewonden, de trieste tol na een brand in een discotheek. Helaas 
is dat slechts het begin van het drama. Vreemd genoeg sterven tientallen slacht-
offers later in het ziekenhuis, aan infecties die normaal perfect te vermijden zijn. 
Het begin van de ontrafeling van een corruptiezaak die tot het afzetten van de  
Roemeense regering zal leiden. Vooral opmerkelijk: het is een sportkrant die de zaak aan 
het licht brengt. 

1u49 - Roemenië - 2019 - Regie: Alexander Nanau - D Roemeens OT Nederlands  - 
Vertoning: ma 28.09 (19u30), wo 30.09 (22u) in Het Depot

i.s.m. Apache
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Smog Town
Langfang is een van de meest ver-
vuilde steden van China. Mond-
maskers kleuren het straatbeeld, 
ademen is er op slechte dagen 
moeil i jk. De centrale overheid 
besluit drastische maatregelen te 
nemen: kolen mogen niet gebruikt 
worden om te verwarmen, de 
industrie binnen de stad wordt 
aan banden gelegd. Maar zelfs 
in een land met een almachtig 
staatsapparaat blijkt de praktijk 
echter minder eenvoudig.

1u29 -  China - 2019 - Regie: 
Meng Han - D Chinees OT Engels 
- Vertoning: zo 27.09 (11u) in 
Auditorium Vesalius, do 01.10 
(20u) in Het Depot

De vertoning van 01.10 wordt gevolgd door 
een nagesprek met prof dr. Valeria Zanier 
en prof. dr. Stijn Deklerck (Chinese Frames, 
KU Leuven)

Citizen K
“Ik ben geen ideale man, maar wel een man met idealen.” Oliemagnaat Mikhail Khodor- 
kovsky was de rijkste man van Rusland en wereldwijd in de top-20, tot hij Putin tegen zich 
kreeg en verdween in een Siberische gevangenis. Oscarwinnaar Alex Gibney brengt een 
onthutsend verhaal over gangster capitalism in Rusland, met als tegenspeler – hoe kan het 
ook anders – niemand minder dan Putin himself.

2u06 - VS - 2019 - Regie: Alex Gibney - D Russisch OT Engels - Vertoning: zo 27.09 (17u) in Het  
Depot, vr 02.10 (18u) in ZED-Vesalius
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Propaganda: The Art of Selling Lies
Propaganda is van alle ti jden. Van muurschilderingen tot nazi-propaganda, van  
Alexander de Grote tot “fake news”. In een wervelende reis doorheen de tijd worden de 
strategieën achter propagandistische campagnes uit heden en verleden ontmaskerd. 
Niet alleen de propaganda tijdens cruciale historische gebeurtenissen, maar ook de 
subtiele propaganda waarmee we dagelijks, bewust of onbewust, te maken krijgen.

1u32 - Canada - 2019 - Regie: Larry Weinstein - D Engels OT geen - Vertoning: wo 30.09 (16u) 
in ZED-Vesalius, do 01.10 (22u) in Het Depot

The Price of 
Progress
Wat, en vooral, wie bepaalt wat 
veilig is om te eten?  Mogen gene-
tisch gemanipuleerde gewassen 
of niet? Is iets ‘veilig’ zolang het 
gevaar niet is bewezen. Of omge-
keerd: pas als er geen gevaar 
bewezen is? Wie bepaalt dit? Niet 
zozeer voedseldeskundigen, maar 
een  enorme uitgebreid lobbynet-
werk van zakenmensen en politici.

1u19 -  Spanje - 2019 - Regie: 
Victor Luengo - D Engels, Frans, 
Spaans OT Engels - Vertoning: 
vr 02.10 (20u), za 03.10 (11u) in 
ZED-Vesalius

De vertoning van 02.10 wordt uitgeleid 
door Nina Holland van Corporate Europe 
Observatory
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It’s the economy,  
stupid

 

Capital in the 
Twenty-First Century
Het kapitalisme is gebaseerd op  een 
fundamentele denkfout. Tot die con-
clusie kwam bestsellerauteur en pro-
fessor in de economie Thomas Piketty. 
Kapitaal groeit sneller dan inkomsten. 
Dit zorgt ervoor dat rijken steeds rijker 
worden en armen armer. Het idee 
dat deze ongelijkheid zich automa-
tisch zou wegwerken is gebaseerd op 
een foutieve analyse. Een kritische, 
onthullende blik op het kapitalisme 
met oplossingen hoe hier verande-
ring in te brengen.

1u43 - Frankrijk, Nieuw-Zeeland - 
2019 - Regie: Justin Pemberton - 
D Engels OT Nederlands - Vertoning: 
vr 25.09 (20u) in Auditorium Vesalius,  
za 26.09 (14u) in ZED-Vesalius

Economie. Voor velen staat dit synoniem met  
de laatste pagina’s uit de krant die steevast 
worden overgeslagen. En toch speelt economie 
een fundamentele rol in ieders leven: heb ik werk? 
Waarom zijn de huizen zo duur? Hoe kan een  
volledig land failliet gaan? Willen of niet:  
it’s the economy, stupid!

DOCVILLE belicht het thema langs verschillende 
kanten. Het programma bevat films rond  
macro-economische thema’s, van films over 
kleinschalige experimentele economische  
projecten tot een documentaire die de inzichten  
van de ‘gedragseconomie’ toepast om ons...  
ongezond te laten eten.

OPENINGSFILM
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Boom Bust Boom
Na de Boom komt de Bust, oftewel 
economische voorspoed wordt 
steevast gevolgd door een crisis. 
Maar hoe komt dat? Recent over-
leden Monty Python komiek Terry 
Jones gidst ons door middel van 
interviews, animaties en pop-
penspel door de geschiedenis 
en de essentie van de econo-
mische ‘boom-bust cyclus’. Een  
leerzame, begrijpelijke en – hoe 
kan het ook anders – komische 
documentaire.

1u14 - VS - 2015 - Regie: Terry 
Jones, Bill Jones, Ben Timlett -  
D Engels  OT Nederlands -  
Vertoning: di 29.09 (18u) in 
ZED-Vesalius

Super Size Me 2
Toen er in de publieke opinie eindelijk consensus ontstond dat fastfood echt ongezond 
is, stond de industrie voor een uitdaging. Ze moest gezondere voeding gaan aanbieden. 
Of ... op zijn minst de schijn ervan ophouden. Plots werden slaatjes verkocht en blonken er 
foto’s van verse groenten aan de muren van de grote fastfoodketens. Documentairemaker 
Morgan Spurlock gaat zelf aan de slag in de fastfoodbusiness en legt zo de misleiding-
strategieën die worden toegepast bloot. 

1u33 - VS - 2017 - Regie: Morgan Spurlock - D Engels OT Engels - Vertoning: za 26.09 (20u), 
ma 28.09 (21u30) in Het Depot

The Price of My Life
Hoeveel is een mensenleven waard? Die bijzonder fascinerende vraag stelt regisseur Peter 
Scharf zich in The Price of My Life. Met een camera in de aanslag reist hij de wereld rond 
om even bijzondere antwoorden te vinden. Wat is een arm waard? Of een liter bloed? En 
kunnen we een mensenleven wel uitdrukken in euro’s?

1u30 - Duitsland - 2014 - Regie: Peter Scharf - D Duits OT Engels - Vertoning: 
zo 27.09 (14u), vr 02.10 (16u) in ZED-Vesalius
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Master of 
the Universe
Ooit verdiende hij miljoenen euro’s per 
dag als één van Europa’s meest invloed-
rijke investment bankers. Nu vertelt de 
inmiddels ontslagen Rainer Voss onver-
bloemd over de perverse mechanismen 
en de parallelle wereld van de financiële 
sector. Master of the Universe geeft voor 
het eerst een gezicht aan de bankier 
achter de crisis.

1u28 - Duitsland, Oostenrijk - 2013 - Regie: 
Marc Bauder - D Engels, Duits OT Engels - 
Vertoning: ma 28.09 (18u), di 29.09 (21u45) 
in 30CC/Wagehuys

De vertoning van 28.09 wordt gevolgd door een 
nagesprek met Tom Simonts, Senior Financial 
Economist, KBC Group. 

The Forum
Elk jaar zakt de internationale elite af 
naar Davos voor het World Economic 
Forum. Ondanks de kritiek dat dit 
een elitair onderonsje is, gelooft de 
ondertussen 81-jarige oprichter Klaus 
Schwab rotsvast in zijn oorspronke-
lijke ambitie: de wereld kan verbete-
ren door dialoog. Filmmaker Marcus 
Vetter kreeg, voor het eerst, toegang 
achter de schermen.

1u34 - Duitsland, Zwitserland - 2019 
- Regie: Marcus Vetter - 
D Engels, Duits  OT Engels - Vertoning: 
wo 30.09 (19u30) in 30CC/Wagehuys, 
do 01.10 (21u45) in ZED-Vesalius
 
De vertoning van 30.09 wordt gevolgd door 
een nagesprek met Bart Haeck, journalist voor 
De Tijd en met meer dan 10 jaar Davos op de 
teller.

WETENSCHAPSCAFÉ - CRIMES OF THE KITCHEN TABLE 
ma 28.09 • 18u • Eetcafé Het Strand • Gratis toegang

Het Wetenschapscafé van KU Leuven zakt af naar DOCVILLE voor een informele lezingenreeks over ... de informele economie. 
Drie korte, toegankelijke, maar vooral boeiende lezingen rond de meer verborgen kant van de economie. 
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DOCVILLE + 

Ontwikkelingssamenwerking 2.0

“Geef een man geen vis, maar leer 
hem vissen.” Deze boutade die vaak 
aangehaald wordt in het kader van 
ontwikkel ingssamenwerking k l inkt 
op zich niet onlogisch. Maar is deze 
insteek niet betuttelend en voorbij-
gestreefd? Wat als we toch gewoon 
geld geven, zonder er voorwaarden 
en advies aan te koppelen?

za 26.09 • 10u film Crazy Money • 
12u debat • Cinema ZED-Vesalius

The World According 
to Amazon
“Everything, right now.” Dankzij de digitale revolutie kon 
Amazon de allergrootste supermarkt ooit uitbouwen 
door volledig in te spelen op impulsaankopen. Met één 
klik is alles onmiddellijk beschikbaar. Maar wat is de prijs 
van Amazons duizelingwekkende succes? Wat zijn de 
gevolgen en wat staat er op het spel? Deze onderzoeks 
documentaire duikt diep in de wereld van Amazon en is 
een must-see voor elke online shopper.

1u18 - Frankrijk, Canada- 2019- Regie:Thomas Lafarge, 
Adrien Pinon D: Engels, Frans, Deens OT: Engels - 
Vertoning: di 29.09 (19u30), za 03.10 (14u) in Het Depot

De vertoning van 29.09 wordt gevolgd door een nagesprek met prof. 
Robert Boute, onderzoekgroep productie en logistiek, KU Leuven.

Crazy Money
Wat gebeurt er als je de inwoners van een 
klein Afrikaans dorpje twee jaar lang een 
basisinkomen geeft? Organisatie Eight 
world nam de proef op de som en voerde 
het experiment uit in Busibi, Oeganda. 
De impact van de actie is buitengewoon 
en levert verrassende resultaten op. De 
inwoners van Busibi ontwikkelden zich tot 
heuse ondernemers en de invloed van het 
initiatief is nog steeds merkbaar.

1u30 - België - 2020 - Regie: Steven 
Janssens - D Rutooro, Engels OT Neder-
lands - Vertoning: za 26.09 (10u) in 
ZED-Vesalius, wo 30.09 (20u15) in Audito-
rium Vesalius

De vertoning van 30.09 wordt gevolgd door een 
nagesprek met de regisseur.
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Spectrum

The Truffle Hunters
Diep in de bossen van Piëmont in Italië speuren 
enkele kranige zeventigers naar de zeldzame 
witte truffel, die nog steeds enkel in het wild 
gevonden kan worden. Samen met hun honden 
leven ze in een andere wereld en op een ander 
ritme. Deze visueel adembenemende parel ging 
in première op Sundance én werd geselecteerd 
voor Cannes.

1u24 - Italië - 2020 - Regie: Michael Dweck, 
Gregory Kershaw - D Italiaans, OT Engels -  
Vertoning: zo 27.09 (16u), ma 28.09 (20u),  
do 01.10 (16u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 28.09 wordt gevolgd door  
een truffel tasting. Gianfranco Avantaggiato,  
chefkok van Italiaans restaurant Castello 
Lucano, staat al jaren bekend voor zijn truffel-
gerechten. Speciaal voor DOCVILLE ontwik-
kelde hij een aantal gerechtjes die de veelzijdig-
heid van de truffel tot haar recht brengt.
Inschrijven via www.docville.be/truffel-tasting

Een uiterst 
gevarieerde selectie 
films die de echte 
documentaireliefhebber 
niet mag missen. Films 
die furore maken in 
het internationale 
filmfestivalcircuit of net 
onbekende pareltjes die 
de programmator met 
plezier aan je voorstelt. 
Stuk voor stuk films die 
een toonbeeld zijn van 
waar DOCVILLE voor 
staat: sterke auteursfilms 
die het grote scherm 
verdienen.
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My Rembrandt
Rembrandt: de directeur van het Rijksmuseum zit in een verwoede biedingsoorlog met 
het Louvre; een gedreven kunsthandelaar is een mogelijk onontdekt werk op het spoor; 
een verzamelaar kan maar niet beslissen waar hij zijn favoriete werk hangt. 350 jaar na zijn 
overlijden fascineert de Hollandse grootmeester nog steeds talloze mensen.

1u15 - Nederland - 2019 - Regie: Oeke Hoogendijk - D Nederlands, Frans, Engels OT Neder-
lands, Frans - Vertoning: zo 27.09 (14u), ma 28.09 (18u) in ZED-Vesalius

Cunningham
Choreograaf Merce Cunningham 
(1919-2009) zette met zijn baan-
brekende choreografieën een 
stempel op de hedendaagse 
dans. Cineaste Alla Kovgan wou 
zijn choreografieën laten verder 
leven in de cinema en gebruikt 
hiervoor een combinatie van 
hedendaagse driedimensionale 
opnames met archiefbeelden 
van de choreograaf zelf. Het resul-
taat is een totaalervaring voor alle 
zintuigen, een adembenemende 
onderdompeling  in de danswe-
reld en het universum van Merce 
Cunningham.

1u33 - Duitsland, Frankrijk, VS 
- 2019 - Regie: Alla Kovgan - D 
Engels OT Nederlands - Vertoning: 
zo 27.09 (20u), di 29.09 (16u) in 
ZED-Vesalius

The Cave
“Is dat een oorlogsvliegtuig boven ons?” In de operatiekamer van het ziekenhuis in 
Ghouta, Syrië, is het een doodnormale vraag. Ondergronds werken de dokters dag en 
nacht door om gewonden te verzorgen. Creatief zijn is de boodschap, want de middelen 
zijn schaars. Ook het feit dat de manager een vrouw is, levert soms problemen op. Een 
terechte Oscargenomineerde documentaire.

1u37 - Duitsland, Frankrijk, Qatar, VS - 2019 - Regie: Feras Fayyad – D Syrisch OT Neder-
lands - Vertoning: di 29.09 (16u) in ZED-Vesalius, vr 02.10 (18u) in Het Depot
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The Amazing 
Jonathan 
Documentary
Elke documentairemaker droomt 
van het perfecte verhaal rond een 
personage. Regisseur Ben Berman 
wreef dan ook in zijn handen toen hij 
hoorde van The Amazing Johnathan, 
een goochelaar met een terminale 
diagnose die toch blijft leven. Maar 
niets is wat het li jkt in deze intrige-
rende, doldwaze meta-documentaire 
over waarheid en illusies.

1u32 - VS - 2019 - Regie: Ben Berman - 
D Engels OT geen - Vertoning: za 03.10 
(20u) in Auditorium Vesalius

Deze film maakt deel uit van de slotavond.

SLOTFILM

De Slag om Leuven
Leuven tijdens de Tweede wereldoorlog. Een 
fascinerend verhaal van verovering, bezet-
ting en bevrijding, integraal opgebouwd uit 
een verrassende grote schat aan archiefma-
teriaal. De beelden brengen het concrete 
verhaal van de stad Leuven tot leven in 
de ruimere context van WOII. Vertelstem 
van dienst is uitgeweken Leuvenaar Daan 
Stuyven.

1u20 - België - 2019 - Regie: Johan Van 
Schaeren - D Nederlands, OT Nederlands -  
Vertoning: zo 27.09 (14u) in Het Depot, za 
03.10 (16u) in ZED-Vesalius

Op za 03.10 (16u) wordt, éénmalig, een versie 
van de film vertoond die ingekleurd werd met 
de open source software DeOldify. De film 
wordt voorafgegaan door een korte uiteen-
zetting over deze AI-gebaseerde techniek. 

De vertoning van zo 27.09 wordt gevolgd door  
een nagesprek met Ernst Josef Rothschild, voormalig 
Joodse inwoner van Leuven. Hij woonde tijdens de 
oorlogsjaren in Kessel-Lo en werd in 1944 opgepakt  
door de Duitse bezetters.
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Human Nature
Onwaarschijnlijk, maar waar: het product dat aan de basis ligt van wat vermoedelijk de grootste 
wetenschappelijk revolutie van deze eeuw wordt, is … yoghurt. Dankzij CRISPR wordt het mogelijk 
om DNA aan te passen zo simpel als “cut” en “paste”. Van bananen die resistent worden tegen 
schimmels tot patiënten met zeldzame ziektes die eindelijk een kans zien op beterschap. Een 
boeiende, maar ook controversiële, nieuwe mogelijkheid die de wetenschap in de ban houdt.

1u34 - VS - 2019 - Regie: Adam Bolt - D Engels OT geen - Vertoning: do 01.10 (20u) in Auditorium 
Vesalius, za 03.10 (18u) in ZED-Vesalius

Honeyland
Hatidze woont samen met haar 
bedleger ige moeder in een 
afgelegen bergdorpje in Noord- 
Macedonië. Ze is één van de 
laatste vrouwel i jke wi lde bi j -
enjagers en leeft volgens de 
gulden regel: neem nooit meer 
van de bijen dan je nodig hebt. 
Die harmonie wordt verstoord 
wanneer op een dag Hussein 
en zijn luidruchtige familie neer-
str i jken in het dorp. Honeyland 
is een liefdevolle maar tegelijk 
een onheilspellende fabel over 
de frêle relatie tussen mens  en 
natuur.

1u29 - Rusland - 2019 - Regie: 
Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov - D Turks, Macedonisch   
OT Nederlands - Vertoning: zo 
27.09 (20u) in Auditorium Vesalius, 
ma 28.09 (17u) in Het Depot, wo 
30.09 (17u30) in 30CC/Wagehuys 

De vertoning van 27.09 wordt gevolgd  
door een nagesprek met Jan Stevens, 
voorzitter imkervereniging De Krainer 
Bieënvrienden

DOCVILLE + 

CRISPR: heilige graal of  
doos van Pandora?

Een boeiende, maar ook controver-
siële, nieuwe mogelijkheid houdt de 
wetenschap in de ban: heel specifieke 
stukjes DNA kunnen worden bewerkt, 
waardoor genen in levende cellen 
permanent kunnen worden aange-
past. Heel wat genetische ziektes 
zouden behandeld kunnen worden. 
Maar waar ligt de grens? Want door 
in te grijpen in DNA komen we tussen 
in de fundamentele bouwstenen van 
menselijk leven. 

do 01.10 • 20u film Human Nature • 
21u30  gesprek • Auditorium Vesalius
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Mindfulness. Het lijkt tegenwoordig 
wel een wondermiddel: we moeten 
mindful eten, sporten, mediteren …  
Is het gewoon een hype? Of kan 
het echt je leven veranderen? Jour-
naliste Shannon Harvey – zelf geen 
believer – neemt de proef op de som 
en besluit één jaar mindful te leven. 
Ondertussen documenteert ze haar 
vooruitgang en laat zich begeleiden 
door een schare van dokters en psy-
chologen.

1u36 - Australië - 2019 - Regie: Julian 
Harvey, Shannon Harvey - D Engels 
OT geen - Vertoning: za 26.09 (20u) in 
Auditorium Vesalius, wo 30.09 (22u) in 
30CC/Wagehuys

De vertoning van 26.09 wordt wordt 
voorafgegaan door een groepsmeditatie en 
gevolgd door een nagesprek met David Dewulf 
(Instituut voor Aandacht & Mindfulness).

We Believe in 
Dinosaurs
In de VS is hun aanhang onthut-
send groot; creationisten die het 
scheppingsverhaal uit de Bijbel 
letterlijk nemen: de Aarde is 6.000 
jaar oud, evolutie bestaat niet, 
fossielen zi jn vervalst. Om hun 
visie te bewijzen wordt een mega-
lomaan project uitgewerkt: een 
eigen ‘natuurhistorisch’ museum 
waarin getoond wordt dat dino’s 
gelijktijdig met de mens op Aarde 
leefden en – bi jgevolg – ook 
samen in de Ark van Noah zaten. 

1u45 - VS - 2019 - Regie: Monica 
Long Ross, Clayton Brown - 
D Engels OT geen - Vertoning:  
zo 27.09 (14u) in 30CC/Wagehuys, 
di 29.09 (17u30) in Het Depot 

De vertoning van 29.09 wordt gevolgd 
door een nagesprek met Prof. Dr. Johan 
Braeckman, filosoof & gefascineerd door 
Amerikanen en hun geloof in creationisme.

My Year of Living 
Mindfully



Wrinkles the Clown
“No one was hiring me when I was just a 
regular clown, I thought – maybe I’ll give 
it a little edge”. Als je kinderen écht stout 
zijn, dreig je niet met zwarte piet maar 
met Wrinkles the Clown. Slechts één tele-
foontje en je verjaardagsfeestje wordt 
een horrorfilm. Maar wie is Wrinkles 
in het echte leven? Michael Nichols 
gaat op onderzoek in deze razend-
spannende en erg verrassende 
documentaire.

1u15 - VS - 2019 - Regie: Michael 
Beach Nichols - D Engels OT geen 
- Vertoning: vr 02.10 (22u), za 03.10 
(22u) in Het Depot

Deze film wordt voorafgegaan  
door de kortfilm Call Confessions 
(Arturo Aguilar), 9 min. 
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The Prophet and the Space Aliens
In december 1973 ontmoet Claude Vorilhon voor het eerst een UFO met ruimtewezens, 
die speciaal voor hem naar de aarde zijn gekomen. Hij krijgt immers de opdracht een 
belangrijke boodschap te verspreiden. Claude verandert zijn naam naar Raël en richt een 
nieuwe “atheïstische”, op wetenschap gebaseerde, religie op. Een religie waar vrije liefde 
en totaal pacifisme centraal staan en hij de nieuwe messiah wordt. 

1u26 - Oostenrijk - 2020 - Regie: Yoav Shamir - D Engels, Frans OT geen - Vertoning: zo 27.09 
(17u30), ma 28.09 (22u) in 30CC/Wagehuys

De vertoning van 27.09 wordt gevolgd door een nagesprek met Olivier Faelens (Studie- en Adviesgroep Sekten). 

SKEPPVILLE

De Studiekring voor Kritische Eva-
luatie van Pseudo-wetenschap 
en het Paranormale (SKEPP) is al 
jarenlang trouwe partner van het 
festival. Ook zij kijken met lede 
ogen de groeiende trend van 
complottheorieën, onbewezen 
behandelmethodes of creatio-
nisme aan. Samen met DOCVILLE 
selecteerden ze twee documen-
taires: The Prophet en the Space 
Aliens en We Believe in Dinosaurs, 
de omkadering, in- en uitleiding 
worden door hen verzorgd. 

Ticket voor de volledige SKEPP-
VILLE dag via www.docville.be/
skeppville

QT8: The First Eight
Bloederig geweld, controverse en geniaal talent? Quentin Taran-
tino’s carrière is niet makkelijk te vatten in enkele kernwoorden. 
Zijn films inspireren, provoceren én entertainen. Tarantino’s passie, 
werkwijze en genialiteit wordt uit de doeken gedaan in bijzondere 
interviews met vaste acteurs en collega’s.

1u43 - VS -2019 - Regie: Tara Wood - D Engels OT Nederlands - 
Vertoning: ma 28.09 (21u45) in ZED-Vesalius en za 03.10 (18:00) in 
Het Depot
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#UNFIT 
The Psychology of Donald Trump 

 

                       
 
#UNFIT (WT) is a feature documentary that delves into the psychology of the 45th President and of the electorate that put him in 
power.  The film explores the prevailing anxieties shaping our politics and the elements of human nature that are contributing to 
the current rise of authoritarianism around the globe. 

#UNFIT – 
The Psychology 
of Donald Trump
Is Donald Trump mentaal ziek? Er 
worden veel grapjes over de man 
gemaakt, maar kunnen we ook 
echt wetenschappelijk aantonen 
dat hi j niet al leen ongeschikt, 
maar ook ronduit gevaarlijk is als 
president van het machtigste land 
ter wereld. Een onthutsende (maar 
ongewild hilarische) duik in de her-
senpan van een van de meest con-
troversiële figuren uit de heden-
daagse geschiedenis.

1u30 - VS - 2020 - Regie: Dan 
Partland - D Engels OT geen - 
Vertoning: za 26.09 (22u), do 01.10 
(18u), za 03.10 (20u) in Het Depot

De vertoning van 03.10 wordt uitgeleid door 
Joris Bruyninckx, Mediapsycholoog bij VRT.

Feels Good Man
Pepe The Frog. Het kikkerfiguur-
tje veroverde het internet als 
meme en werd het symbool voor 
extreem-rechts gedachtegoed. 
Dit vol ledig tegen de zin van 
bedenker Matt Furie. Hoe kon dat 
gebeuren? Is alles op het internet 
van iedereen? Is het sneeuwba-
leffect te stoppen wanneer je iets 
online zet? Furie is alvast meer dan 
ooit van plan zijn creatie terug toe 
te eigenen.

1u32 - VS - 2020 - Regie: Arthur 
Jones - D Engels OT geen - 
Vertoning: za 26.09 (22u) in 
ZED-Vesalius, zo 27.09 (21u30) 
in Het Depot, di 29.09 (21u30) in 
ZED-Vesalius
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DOCVILLE             

CRISPR: heilige graal of doos van Pandora? 
do 01.10 • 20u film Human Nature • 21u30  debat • Auditorium 
Vesalius

Een boeiende, maar ook controversiële, nieuwe mogelijkheid 
houdt de wetenschap in de ban: heel specifieke stukjes DNA 
kunnen worden bewerkt, waardoor genen in levende cellen per-
manent kunnen worden aangepast. Heel wat genetische ziektes 
zouden behandeld kunnen worden. Maar waar ligt de grens? Want 
door in te grijpen in DNA komen we tussen in de fundamentele 
bouwstenen van menselijk leven. 

Gesprek met prof. dr. Hilde Van Esch (Departement Menselijke 
Erfelijkheid, KU Leuven), Kristien Hens (bio-ethicus), prof. dr. Em. 
Wannes Keulemans (Lab for Fruit Breeding and Biotechnology,  
KU Leuven). Gemodereerd door Dieter Decleene (EOS).

D+ Maken social media (on)gelukkig?
vr 02.10 • 20u film Sing me a Song • 21u45 debat • Auditorium 
Vesalius

Facebook-depressie. Instagram-verslaving. Cyberpesten. Het 
internet en de sociale media lijken wel de doos van Pandora die 
geopend is en onze jeugd voorgoed verpest. Maar is dit zo? Of is 
het een ongegronde angst ingegeven door de alomtegenwoor-
digheid van de online wereld? Kortom, maakt het internet ons 
ongelukkig?

Gesprek met oa. Dr. Lieve Swinnen, psychiater en auteur van Help! 
Mijn kind leeft online, Kathleen Beullens (School for Mass Com-
munication Research, KU Leuven). Gemodereerd door Marleen 
Finoulst (Gezondheid en Wetenschap).

D+ Ontwikkelingssamenwerking 2.0
za 26.09 • 10u film Crazy Money • 12u debat • Cinema 
ZED-Vesalius 

“Geef een man geen vis, maar leer hem vissen.” Deze boutade die 
vaak aangehaald wordt in het kader van ontwikkelingssamenwer-
king klinkt op zich niet onlogisch. Maar is deze insteek niet betut-
telend en voorbijgestreefd? Wat als we toch gewoon geld geven, 
zonder er voorwaarden en advies aan te koppelen? 

Gesprek met Peter Verlinden (VRT-journalist en Afrika-kenner), 
Maarten Goethals (Eight - Hulp zonder voorwaarden) en Steven 
Janssens (regisseur). 

I.s.m. Davidsfonds.

Wetenschapscafé
ma 27.09 • 18u • Eetcafé Het Strand

Het Wetenschapscafé van KU Leuven zakt af naar DOCVILLE 
voor een informele lezingenreeks over ... de informele economie. 
Drie korte , boeiende lezingen over de meer verborgen kant van 
economie. 

D+  LEZINGEN & DEBATTEN
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GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

Piketty en de geschiedenis van de ongelijkheid
za 26.09 • 14u film Capital in the Twenty-First Century • 16u lezing • 
Cinema ZED-Vesalius

Volgens Piketty wordt de kloof tussen rijk en arm onvermijdelijk 
groter in het kapitalistische systeem. Is die ongelijkheid inherent 
aan het kapitalisme? Was die kloof in de loop van de geschiedenis 
groter of kleiner dan vandaag? Prof. Wouter Ryckbosch duikt in de 
geschiedenis van de ongelijkheid. 

Lezing door Prof. Wouter Ryckbosch (VUB), gespecialiseerd in de 
geschiedenis van de ongelijkheid. 
I.s.m. Davidsfonds.
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Outside the Dox

Bile
Hoe dun is de menselijke huid? En wat zit 
er achter verstopt? Is het slechts het leren 
omhulsel van de apocalyps? Een intiem 
filmessay rond de lichamelijkheid van 
de mens, opgemaakt uit beelden uit de 
medische beeldvorming, herinneringen 
aan een overleden moeder en historisch 
archiefmateriaal. Op zoek naar antwoor-
den. Wat is het lichaam? Wat is ziekte?  
En tenslotte; wat is de dood?

1u03 - België - 2019 - Regie: Ira Goryainova 
– D Engels, Russisch OT Engels - Vertoning: 
di 29.09 (20u) in ZED-Vesalius

De vertoning wordt gevolgd door een nagesprek 
met de regisseur.

Leave the Bus through 
the Broken Window 
Wanneer een filmmaker in Hong Kong 
terecht  komt voor een documentaire over 
een internationale kunstbeurs, verliest hij de 
grond onder zijn voeten. Een persoonlijke, 
compleet originele en donker- komische 
documentaire over existentiële vragen 
die nog urgenter lijken wanneer je je aan 
de andere kant van de wereld bevindt 
en je – letterlijk – in een kast moet slapen.

1u06 - VS - 2019 - Regie: Andrew Hevia - 
D Kantonees, Engels OT Engels - Verto-
ning: za 26.09 (11u), di 29.09 (21u45), wo 
30.09 (20u) in ZED-Vesalius

Earth
De Alpen worden doorboord voor 
een nieuwe treintunnel, bergen 
in Cal ifornië worden letter l i jk 
verzet voor de bouw van een 
stad, immense brokken prachtig 
Carrara- marmer worden uitge-
houwen. Een visuele parel die met 
weidse, indrukwekkende shots 
de vraag stelt hoeveel aarde er 
nog moet plaatsmaken voor onze 
levensstijl.

1u55 - Oostenrijk - 2019 - Regie: 
Nikolaus Geyrhalter - D Engels, 
Duits, Hongaars, Italiaans, Spaans  
OT Engels - Vertoning: zo 27.09 
(21u30), ma 28.09 (19u30) in ZED-
Vesalius

Sicherheit 123
Deze observerende docu kijkt naar een 
reeks controlehandelingen gedreven 
door de angst op een worst-case-scena-
rio in de Alpen. Lawines worden preventief 
veroorzaakt, schilderachtige dorpen met 
betonnen dammen versterkt en vallende 
stenen opgevangen. De betoverende 
illusie van een allesomvattende zeker-
heid.

1u12 - Oostenrijk - 2019 - Regie: Julia 
Gutweniger, Florian Kofler - D Duits
OT Engels - Vertoning: zo 27.09 (19u45),  
di 29.09 (18u) in ZED-Vesalius

Een selectie documentaires die durven afwijken 
van de klassieke aanpak. Films die experimenteren 
met vorm of inhoud en zo het genre verbreden, 
verrijken en onderzoeken. Dit jaar vallen de 
knappe immersieve docus op: documentaires 
die observeren zonder oordeel of veel uitleg, 
films die de kijker meenemen naar een volledige 
visuele onderdompeling in een andere wereld, 
met ruimte voor een eigen invulling en ervaring.

Deze film wordt voorafgegaan  
door de kortfilm Mega Sexy Robot 
Dinosaur (Paul Allen), 4 min. 

Deze film wordt voorafgegaan  
door de kortfilm Saul’s 108th Story 
(Joshua Carlon), 6 min. 
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Recorder: 
The Marion Stokes Project

Een Amerikaanse vrouw nam jarenlang 
al het nieuws op, gedurende meer dan 
30 jaar. Ze wou registreren hoe de media 
de werkelijkheid presenteert. Haar nala-
tenschap van ongeveer 840.000 uur aan 
beeldmateriaal is de aanleiding om haar 
eigenzinnige levenswerk betekenis te 
geven in een even eigenzinnige docu-
mentaire.

1u27 - VS - 2019 - Regie: Matt Wolf - 
D Engels OT geen - Vertoning: za 26.09 
(14u), do 01.10 (16u) in ZED-Vesalius

VR DOCS 
Through a Black Lens
Virtual Reality (VR) is een dankbaar medium voor documentaire makers: 
het biedt immers een niet te evenaren ervaring die de kijker letterlijk in 
een ongekende realiteit dropt.  Dit jaar selecteerde DOCVILLE drie korte 
documentaires die je onderdompelen in de realiteit zoals die was voor 
zwarte mannen en vrouwen, vroeger en nu.

Travelling 
While Black
Hoe is het om als zwart persoon in de 20ste 
eeuw door Amerika te reizen? Wat zijn de 
mogelijke risico’s en te mijden plaatsen. En 
omgekeerd, op welke plekken is het juist 
genieten van lekker eten en een goed bed?

20 min. - VS - 2019 - Regie: Roger Ross 
Williams - D Engels OT geen 

Accused no. 2: 
Walter Sisulu
Neem plaats in een rechtszaal in Zuid-
Afrika in de jaren ‘60. 10 anti-apartheids 
activisten van het ANC riskeren levens-
lang. Na Nelson Mandela is Walter Sisulu, 
beklaagde nummer 2, aan de beurt. 

14 min. - Frankrijk - 2018 - Regie: Nicolas 
Champeaux, Gilles Porte - D Engels OT geen

Ashe ‘68
Tijdens het tumultueuze jaar 1968 breekt Arthur Ashe als 
eerste zwarte man door in de absolute top van het internatio-
nale mannentennis. Beleef een historische dag in de (volledig 
blanke) tennisclub West Side waar Ashe geschiedenis schreef.

8 min. - VS - 2018 - Regie: Brad Lichtenstein - D Engels, OT geen

Praktisch: je koopt een ticket voor de compilatie van deze 3 films die je met een VR-bril 
bekijkt. Je wordt verwacht 5 min voor het aangegeven uur aan het VR-verzamelpunt in 
ZED-Vesalius. Een DOCVILLE medewerker begeleidt je in deze trip door de virtuele wereld.

Vertoning: za 26.09 (17u, 19u, 21u), zo 27.09 (15u, 17u, 19u, 21u), ma 28.09 (19u, 21u), di 29.09 
(19u, 21u), wo 30.09 (19u, 21u), do 01.10 (19u, 21u), vr 02.10 (19u, 21u), za 03.10 (15u, 17u, 19u) 
in Foyer Vesalius

VR COMPILATIE

CORONA MAATREGEL
wegwerp 

hygiënemaskers
voor onder 
je VR bril
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Sing me a Song
Een boeddhistisch klooster in Bhutan heeft jarenlang internet, smartphones en zelfs elek-
triciteit kunnen weren, maar ook zij moeten mee met hun tijd. Voor de jonge monniken 
in opleiding gaat een wereld open en binnen de kortste keren is Peyangki absoluut ver-
knocht aan zijn mobieltje. Ooit was het zijn levensdroom om lama te worden, maar de 
twijfel slaat toe door de verleiding van de moderniteit.

1u35 - Duitsland, Frankrijk, Zwitserland - 2019 - Regie: Thomas Balmès - D Dzongkha, 
OT Nederlands, Engels - Vertoning: vr 02.10 (20u) in Auditorium Vesalius, za 03.10 (16u) in 
Het Depot
 

De jeugd van tegenwoordig
Opgroeien in de 21ste eeuw. Het 
biedt zo zijn eigen uitdagingen. 
De impact van het internet en 
sociale media zijn onomstotelijk. 
Oudere generaties kijken graag 
nostalgisch terug naar hun 
jeugd, zonder smartphones, 
maar ook zonder allerlei 
veiligheidsregels en gepamper. 
Is de jeugd van tegenwoordig 
verloren? Een caleidoscopische 
blik op de vele facetten van 
opgroeien, vroeger en nu.

Facebook-depressie. Instagram-ver-
slaving. Cyberpesten. Het internet en 
de sociale media lijken wel de doos 
van Pandora die geopend is en onze 
jeugd voorgoed verpest. Maar is dit 
zo? Of is het een ongegronde angst 
ingegeven door de alomtegenwoor-
digheid van de online wereld? Kortom, 
maakt het internet ons ongelukkig?

vr 27.03 • 20u00 film Sing me a Song • 
21u45 debat • Auditorium Vesalius

DOCVILLE + 

Maken social media (on)gelukkig?
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Adolescents
Van 13 naar 18 jaar; in vijf jaar van 
puber naar jongvolwassene. In 
een verrassend openhartig portret 
zien we Emma en Anais opgroeien 
tijdens deze cruciale jaren. Als in 
een fascinerende time-lapse evolu-
eren ze fysiek, emotioneel en intel-
lectueel op het witte scherm. Een 
ontwapenend, uiterst persoonlijk en 
toch universeel herkenbaar portret.

2u15 - België - 2019 - Regie: Sébas-
tien Lifshitz – D Frans  OT Engels 
- Vertoning: za 26.09 (21u45), zo 
27.09 (11u), wo 30.09 (13u30) in 
ZED-Vesalius

Class Action Park
Uitgeklopte tanden, blauwe plekken, gebroken armen, bloedneuzen ... Jarenlang waren 
dat de trofeeën die met trots werden gedragen na een bezoek aan Action Park, het meest 
gevaarlijke attractiepark ter wereld. Een documentaire die zowel hilarisch als onthutsend is 
en toont hoe sterk de definitie van “zorgzaam ouderschap” sinds de jaren ‘80 is veranderd.

1u35 - VS - 2019 - Regie: Chris Charles Scott, Seth Porges - D Engels OT geen - Vertoning: 
di 29.09 (21u30) in Het Depot, wo 30.09 (22u) in ZED-Vesalius

Jawline
Influencer zijn op social media. 
Het is de ultieme droom van vele 
jongeren. Vanuit zijn slaapkamer 
wil de 16-jarige Austyn Tester koste 
wat kost een fenomeen worden. 
Dag na dag breekt hij zijn hoofd 
voor de leukste foto, een grappig 
filmpje of een inspirerende bood-
schap. Naar buiten toe enkel 
goed nieuws, maar van binnen 
knaagt de eenzaamheid en de 
leegheid. Een melancholische, 
visueel uitmuntende blik op de 
eenzaamheid van de sociale 
media-droom.

1u39 - VS - 2019 - Regie: Liza 
Mandelup - D Engels  OT geen - 
Vertoning: ma 28.09 (21u) in 
Auditorium Vesalius, vr 02.10 (14u) 
in ZED-Vesalius
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Rotjochies
Rotjochies zijn het, hopeloze gevallen. Ze krijgen nog een allerlaatste kans. In Frankrijk probeert hulpverleenster Petra Knol hen nog een 
laatste keer op het rechte pad te brengen, maar problemen uit het verleden blijven aan de jongeren knagen … Een prachtig sereen portret 
van de worsteling van de jongeren met zichzelf en de wereld.

1u30 -  Nederland - 2019 - Regie: Maasja Ooms - D Nederlands OT Engels - Vertoning: ma 28.09 (21u45), za 03.10 (14u) in ZED-Vesalius

Nos jeunesses  
perdues
In een gevangenis voor jonge 
delinquenten zitten een tiental 
adolescenten een straf uit. Ooit 
komen ze weer vrij en moeten ze 
hun plek in de samenleving terug 
opbouwen. Daarom nemen 
ze deel aan een nieuw peda-
gogisch begeleidingsproject. 
Een intensief project, voor de 
jongeren én voor hun begelei-
ders. Een jaar in de gevangenis 
met minderjarigen, die vast zitten 
tussen een gekneusd verleden 
en een onzekere toekomst.

1u15 - België - 2019 - Regie: Eric 
D’Agostino - D Frans OT Engels - 
Vertoning: zo 27.09 (16u), do 01.10 
(21u45) in ZED-Vesalius

De vertoning van zo 27.09 wordt gevolgd 
door een nagesprek met de regisseur. 
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In hapklare brokjes van telkens 15 minuten zien we een bijzonder stukje van de wereld door de  
ogen van een kind. Niet alleen boeiend voor de jonge doelgroep (kinderen tussen 9 en 12 jaar),  
maar voor iedereen in het pedagogische veld die graag wil werken rond een bepaalde thematiek.

Fien, Jip en Fien Voor broer Jip en 
zus Fien wordt alles anders wanneer Jip 
voor het eerst verliefd wordt.

Bertha en de wolfram Bertha  
leert op creatieve manier omgaan met 
een slepende ziekte. 

Circus zonder tent Romy, dochter 
uit een circusfamilie, heeft grote dromen 
en ambities. 

Papamagneet Hoe is het om iemand 
te moeten missen, je beste vriend die 
verhuisd is, of je papa die vaak weg is.

Radio Felix Voor Felix, een jongen met 
autisme, is een eigen radioprogramma 
een manier om de wereld te begrijpen 

1u30 - België - 2020 - Regie: Marie De Hert, Ellen Pollard, Tijs Torfs, Nina Landau, Daphne van den Blink,  
Lauranne Van den Heede - D Nederlands OT geen - Vertoningen: zo 27.09 (11u), wo 30.09 (14u) in ZED-Vesalius 9+

Ket & Doc 

Infosessie Cultuurloket SABAM
Van pril idee tot uiteindelijke vertoning: 
een film legt een heel traject af. In deze 
uitgebreide infosessie wordt dit traject 
bekeken. Wie zijn de actoren en welke rol 
spelen ze? Breng je een film uit in eigen 
beheer of via een beheermaatschap-
pij? En hoe verloopt dit allemaal finan-
cieel? Een inzichtelijk overzicht voor elke 
(aspirant) filmmaker, concreet gemaakt 
met enkele verhelderende cases uit de 
realiteit. 

di 29.09, 18u, 30CC/Wagehuys

SABAM @ DOCVILLE NEW TALENT SHOWCASE

Auteursvereniging SABAM ondersteunt 
audiovisuele auteurs op verschillende 
manieren. Er is steun voor filmmakers die  
hun sporen reeds hebben verdiend,  
maar zeker ook voor jong opkomend talent  
en dit via een ontwikkelingsbeurs.  
De SABAM avond op DOCVILLE staat  
dit jaar in het teken van drie jonge wolven  
die hier al beroep op konden doen.

Redelijk Leven • Lauranne Van den Heede • 17 min
De weg die voor me ligt • Aisha Adepoju • 25 min
For Eunice • Jaan Stevens • 31 min

Vertoning: di 29.09 (20u) in 30CC/Wagehuys

DOCUMENTAIRES VOOR KINDEREN
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CANVAS & DOCVILLE

I, Sniper

Deze nieuwe 6-delige true crime reeks 
onderzoekt de zogenaamde ‘Washington 
DC sniper case’, waarbij kort na 9/11 op  
drie weken tijd schijnbaar lukraak tien 
mensen op straat werden doodgeschoten.

Beschikbaar op VRT NU van 14/9 tem 18/11

Make Us Dream

Inspirerende sportdocumentaire over 
Steven Gerrard, een van de beste spelers 
ooit van FC Liverpool, waar hij 17 seizoe-
nen lang in het eerste team speelde.

Beschikbaar op VRT NU van 7/9 tem 7/10

 Once Upon A Time in Iraq

Deze spraakmakende 5 -del ige BBC 
reeks over de oorlog van de internatio-
nale coalitie tegen het Irak van Saddam 
Hoessein wordt verteld door de ogen van 
gewone burgers en soldaten van beide 
kanten. 

Beschikbaar op VRT NU van 1/9 tem 1/10
 

 DOCVILLE en CANVAS hebben elkaar jaren geleden al gevonden in hun gedeelde passie voor 
de auteurs-documentaire en zijn sindsdien trouwe partners in crime. Zo presenteert CANVAS  
elk jaar een eigen programma op het festival. Wil je naast je festivalbezoek ook nog even online 
bijbenen met het beste van de voorbije jaren, check dan: www.canvas.be/docville.

L'École de la Dernière Chance

Documentairemaker Thierry Michel por-
tretteert leerlingen en leraars van een 
school in Luik waar kansarme jongeren 
een laatste kans krijgen om een beroeps-
opleiding te volgen. 

Beschikbaar op VRT NU van 13/9 tem 13/10

The Vietnam War

Deze 10-delige topreeks – bekroond met 4 
Emmy’s  –  brengt de geschiedenis van het 
gewapende conflict in Zuidoost-Azië dat 
overal bittere verdeeldheid zaaide.

Beschikbaar op VRT NU van 6/9 tem 8/12 

Joan Miró -  The Inner Fire

Een intiem portret dat een nieuw licht 
werpt op het leven en het werk van de 
Spaanse schilder en beeldhouwer Joan 
Miró. Briljant, maar ook tegendraads en 
soms zelfs destructief.

Beschikbaar op VRT NU van 23/9 tem 23/10
 

Whitney

Een diepgravende blik op het leven van 
Whitney Houston, met niet enkel aandacht 
voor haar tragische levensverhaal, maar 
ook voor haar fenomenale stem.

Beschikbaar op VRT NU van 10/9 tem 10/10 

The Journey

Een ontroerende roadmovie over een 
koppel dat de wereld rondreist in hun 
busje ook al is de vrouw reeds 20 jaar 
verlamd en rond de klok afhankelijk. Een 
ongezien verhaal van een grote liefde.

Beschikbaar op VRT NU van 6/9 tem 6/10

CANVAS Avond: 
De Onfatsoenlijken

Het populisme is alomtegenwoor-
dig in de Europese Unie. De stem 
van de boze burger klinkt almaar 
luider, zowel aan de linker- als 
aan de rechterzi jde. Waarom 
zi jn zoveel burgers boos? De 
O nfat soen l i j ken zoek t  het 
antwoord in de levensverhalen 
van de mensen die zich afkeren 
van de tradit ionele pol it iek. 

Vertoning: 30.09 (20u), Het Depot 
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Praktisch

Tarieven
Ticket € 9.5

Reductietarief € 8 
Alle voorstellingen vanaf 21u  
en alle jeugdfilms, houders van  
een ZED Lerarenkaart, STUK kaart

ZED Studentenkaart € 7

KU Leuven Cultuurkaart € 6

ZESxZEDkaart € 48 (= 6 tickets) 
2 jaar geldig, niet strikt persoonlijk 
te koop en te gebruiken op alle locaties

Festivalpas € 59

Tickets en info
Online via www.docville.be

Ticketbalie festivalcentrum 
A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven 

 016 679 235

Locaties
1. Festivalcentrum: 

Cinema ZED Vesalius  
en Auditorium Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c 
Openingsuren: van 30 min. voor tot  
15 min. na de start van de vertoning.  
Meer info op www.docville.be. 

 

Festivalcafé:  
Het Strand - boven de cinema

2. Het Depot  
Bondgenotenlaan 145 
Openingsuren: van 30 min. voor  
de vertoning tot 15 min. na de start  
van de vertoning.

3. 30CC/Wagehuys 
Brusselsestraat 63 
Openingsuren: van 30 min. voor tot  
15 min. na de start van de vertoning.
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Festival
pas
€ 59

Toegang tot 
àlle vertoningen op 
DOCVILLE  

+ 1 jaar lang DOCVILLE 
presenteert in Cinema ZED

Fervente liefhebbers van 
documentaire cinema kunnen 
hun hartje ophalen met de 
DOCVILLE Festivalpas. Deze pas 
geeft toegang tot alle reguliere 
filmvertoningen. Ook na het 
festival hou je je maandelijkse 
documentaires op peil. Met je 
pas kan je gratis in Cinema ZED 
naar de DOCVILLE-film van de 
maand.

Alle info op docville.be/festivalpas

Veilig en relaxed 
naar de bioscoop

Cinema ZED voert alle nood-
zakelijke maatregelen door om 
je een zorgeloos filmbezoek te 
kunnen garanderen. Indien de 
maatregelen wijzigen, sturen 
we meteen bij.

GEGARANDEERDE 
AFSTAND IN DE ZAAL

HANDGEL 
AANWEZIG

MONDMASKER 
VERPLICHT
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FESTIVALSCHEMA

NATIONALE SELECTIE DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG DOCVILLE+

INTERNATIONALE SELECTIE KET & DOC EVENEMENTEN

WETEN & GEWETEN OUTSIDE THE DOX VR DOCS

IT’S THE ECONOMY, STUPID! SPECTRUM

VR 25.09  ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

AUDITORIUM 20:00 Openingsavond: Capital in the 21st Century

ZA 26.09  ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  11:00 Leave the ... 14:00 Recorder 16:00 Passion 18:00 Faith 20:00 Victoria            21:45 Adolescents

ZED VESALIUS  10:00 Crazy Money 12:00 D+ 14:00 Capital in the 21st C. 16:00 D+ Piketty 17:30 The Reason I Jump 20:00 Victoria 22:00 Feels Good Man

AUDITORIUM  20:00 My Year of Living Mindfully

HET DEPOT  18:00 The Kingmaker 20:00 Supersize Me 2 22:00 #UNFIT: The Psychology ...

FOYER 17:00 VR 19:00 VR 21:00 VR

ZO 27.09  ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  11:00 Ket & Doc 14:00 The Price of my life 16:00 Nos Jeunesses Perdues 18:00 Cinema Paneer              19:45 Sicherheit 123 21:30 Earth

ZED VESALIUS  11:.00 Adolescnets 14:00 My Rembrandt 16:00 The Truffle Hunters            18:15 Kongo 20:00 Cunningham 21:30 Moonlight Sonata

AUDITORIUM  11:00 Smog Town 15:00 iHuman 17:00 Hunting for Hedonia 20:00 Honeyland

HET DEPOT  14:00 De Slag om Leuven 17:00 Citizen K 19:30 Busking 21:30 Feels Good Man

30CC/WAGEHUYS  14:00 We Believe in Dinosaurs 17:30 The Prophet and the Space ... 20:00 Ring of Dreams 22:00 The Painter and the Thief

FOYER 15:00 VR 17:00 VR 19:00 VR 21:00 VR

MA 28.09  
... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  17:30 Overseas 19:30 Earth 21:45 Rotjochies

ZED VESALIUS  18:00 My Rembrandt 20:00 The Truffle Hunters

AUDITORIUM  21:00 Jawline

HET DEPOT  17:00 Honeyland 19:30 Collective 21:30 Super Size Me 2

30CC/WAGEHUYS  18:00 Master of the Universe 20:00 Ik Schilder met Schilders 22:00 The Prophet and the Space Aliens

FOYER 19:00 VR 21:00 VR

CAFÉ 18:00 Wetenschapscafé

DI 29.09  
... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS 16:00 The Cave 18:00 Sicherheit 123 20:00 Bile 21:45 Leave the bus ...

ZED VESALIUS 16:00 Cunningham 18:00 Boom Bust Boom 20:00 Bile 21:30 Feels Good Man

AUDITORIUM 20:15 The Reason I Jump

HET DEPOT 17:30 We Believe in Dinosaurs 19:30 The World According to Amazon 21:30 Class Action Park

30CC/WAGEHUYS 18:00 Infosessie Cultuurloket 20:00 SABAM avond      21:30 Master of the Universe

FOYER 19:00 VR 21:00 VR

WO 30.09 ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  13:30 Adolescents 16:00 Propaganda 18:00 Sans Frapper 20:00 Leave the Bus ... 21:45 Passion

ZED VESALIUS  14:00 Ket en Doc 16:00 Annapolis 18:00 The Reason I Jump 20:00 Moonlight Sonata 22:00 Class Action Park

AUDITORIUM              20:15 Crazy Money

HET DEPOT  17:30 Hunting for Hedionia 20:00 CANVAS avond 22:00 Collective

30CC/WAGEHUYS  17:30 Honeyland 19:30 The Forum 22:00 My Year of Living Mindfully

FOYER 19:00 VR 21:00 VR

DO 01.10  ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  16:00 Recorder 18:00 Annapolis 20:00 Cinema Pameer     21:30 Nos Jeunesses Perdues

ZED VESALIUS  16:00 The Truffle Hunters 18:00 The Painter and the Thief 20:00 Mother     21:45 The Forum

AUDITORIUM   20:00 Human Nature

HET DEPOT  18:00 #UNFIT 20:00 Smog Town 22:00 Propaganda

FOYER 19:00 VR 21:00 VR

VR 02.10  13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  14:00 Jawline 16:00 Faith 18:00 Overseas 20:00 The Price of Progress 22:00 Sans Frapper

ZED VESALIUS  14:00 The Painter and the Thief 16:00 The Price of My Life 18:00 Citizen K 20:30 The Kingmaker 22:30 Ring of Dreams

AUDITORIUM  20:00 Sing me a Song 21:45 D+ Social Media

HET DEPOT 16:00 iHuman 18:00 The Cave 20:00 Touching Infinity 22:00 Wrinkles the Clown

FOYER 19:00 VR 21:00 VR

ZA 03.10 ... 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

ZED VESALIUS  11:00 The Price of ... 14:00 Rotjochies 16:00 Faith 18:00 Cinema Paneer

ZED VESALIUS  11:00 Kongo 14:00 Passion 16:00 De Slag om Leuven 18:00 Human Nature

AUDITORIUM  20:00 Slotavond: The Amazing Jonathan Docu

HET DEPOT 14:00 The World According to Amazon 16:00  Sing Me a Song 18:00 QT8 20:00 #UNFIT 21:30 Wrinkles

FOYER 15:00 VR 17:00 VR 19:00 VR


