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Praktisch

Eind maart wordt het startschot gegeven voor de 19de editie 
van DOCVILLE: een bruisend filmfestival volledig gewijd aan 
de documentairefilm, met een sterke focus op nationale en 
internationale auteurscinema. Dit jaar met een focus op weten-
schap in het spiksplinternieuwe onderdeel ScienceVille. Meer 
dan ooit zet DOCVILLE in op omkadering, met heel wat lezingen, 
debatten, een expo, workshops, een masterclass door een 
Oscarwinnaar en voor het eerst extra aandacht voor de jongste 
nieuwsgierigaards onder ons. Ontdek het hier allemaal en van 
woensdag 22 tot donderdag 30 maart in Leuven.

Frank Moens
Programmator DOCVILLE
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Tarieven
Ticket € 11

Reductietarief € 9 
ZED Studentenkaart, ZED 

 Lerarenkaart & Samenaankoop KU Leuven.

KU Leuven Cultuurkaart € 8

ZESxZEDkaart € 54 (= 6 tickets) 
Twee jaar geldig, niet strikt persoonlijk te koop en te gebruiken op alle locaties

Festivalpas € 64
     Deze pas is strikt persoonlijk. Gratis toegang tot alle festivalvertoningen en tot 

de maandelijkse DOCVILLE Presenteert documentaires in Cinema ZED. 

Tickets en info
Online via www.docville.be

Ticketbalie festivalcentrum 
A. Vesaliusstraat 9c, 3000 Leuven 

 016 679 235
 

Festivalcafé
       Zin in een geurig kopje koffie, een lekker aperitiefje of een heerlijke lunch of 

diner? DOCVILLE opent tijdens de festivaluren een gezellig pop-up eetcafé 
op de Vesaliussite.

Locaties
1. Festivalcentrum: 

Cinema ZED Vesalius  
en Auditorium Vesalius 
A. Vesaliusstraat 9c 
Openingsuren: 10u tot  
15 min. na start laatste film.  
Meer info op www.docville.be. 

2. 30CC/Wagehuys
 Brusselsestraat 63
      Openingsuren: van 30 min. voor de 

vertoning tot 15 min. na de start van de 
vertoning.

3. Kinepolis
 Bondgenotenlaan 145
 Openingsuren: van 30 min. voor
 de vertoning tot 15 min. na de start
 van de vertoning.

4. 30CC Minnepoort
 Dirk Boutslaan 62
 Openingsuren: van 30 min. voor de 

vertoning tot 15 min. na de start van de 
vertoning.

Inhoud
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Nationale 
selectie

Coup de Grâce
Alain Platel, gerenommeerd choreograaf, nodigde enkele jaren geleden twaalf 
muzikanten uit Kinshasa uit voor een unieke voorstelling, een bijzondere symbiose 
van barokke en Afrikaanse muziek. Gedurende de tweejarige tournee door 
Europa schipperen de muzikanten voortdurend tussen twee werelden: het dage-
lijkse leven in Europa en het online contact met hun thuisland, vrienden en familie. 
Ze sluiten Europa in hun hart, maar missen Kinshasa ook. Wanneer de tournee ten 
einde loopt, is het tijd om naar huis te gaan. Maar wat is thuis ondertussen?

0u59 - België - 2023 - Regie: Dorothee Van Den Berghe, Griet Van Reeth - D Lingala, 
Frans OT Engels Vertoning: vr 24.03 (20u15), ma 27.03 (18u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseurs.

DOCVILLE presenteert de tien beste Belgische 
documentaires van het voorbije jaar. Films die 
onze eigen omgeving op een bijzondere manier 
in het vizier brengen, maar ook films die over 
de landsgrenzen heen kijken en inzoomen op 
bijvoorbeeld Irak, New York of het Amazone-
regenwoud. Documentaires gemaakt door oude 
bekenden, of net door jonge nieuwkomers. De 
sterkste film mag zich de winnaar noemen van de 
Juryprijs voor Beste Belgische Documentaire.

Iraq’s 
Invisible Beauty
Latif al Ani, vader van de Iraakse fotogra-
fie, bracht zijn vaderland meer dan 30 
jaar in beeld. Zijn foto’s, genomen lang 
voor oorlogen het land zouden verwoes-
ten, tonen Irak zoals we het zelden gezien 
hebben. Al Ani vluchtte toen Saddam 
Hoessein aan de macht kwam. Nu, op 
86-jarige leeftijd, doorkruist hij samen met 
de Belgisch-Koerdische filmmaker Sahim 
Omar Kalifa, zijn verwoeste vaderland, op 
zoek naar de plekken die hij destijds in beeld 
bracht. Tijdens deze laatste reis toont hij 
zijn foto’s aan de Irakezen, die niet kunnen 
geloven dat het bruisende en welvarende 
Irak op de foto’s echt heeft bestaan.

1u27 - België - 2023 - Regie: Sahim Omar 
Kalifa, Jurgen Buedts - D Engels, Frans, 
Arabisch OT OT Nederlands (22/03) & Engels 
(22.03, 29.03) Vertoning: wo 22.03 (20u), vr 
24.03 (14u), wo 29.03 (18u30) in ZED-Vesalius

De vertoning van 22.03 maakt deel uit van de 

Openingsavond van het festival. De vertoningen van 

22.03 en 29.03 worden gevolgd door een nagesprek 

met de regisseurs.

OPENINGSFILM
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Parcours
Een centrumstad wordt heen en weer geslingerd tussen de voorbereidingen van een groot 
feestelijk evenement - het WK wielrennen - en de gijzeling door COVID-19. Als een heden-
daags kroniekschrijver filmt regisseur Lode Desmet zijn stad tijdens een periode die voor 
iedereen ongekend was. Hij ziet Leuven en de Leuvenaars veranderen tijdens de corona-
crisis, straten lopen leeg en weer vol, hoop en plannen komen en gaan. Een hedendaagse 
kroniek van een bijzondere periode.

2u20 - België - 2023 - Regie: Lode Desmet - D Nederlands, Engels OT Engels Vertoning: vr 
24.03 (20u) in 30cc/Minnepoort, wo 29.03 (20u30) in Auditorium Vesalius

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur en met Mohamed Redouani, burgermeester 

van Leuven, en afgesloten door een feestelijke receptie. Ook de vertoning van 29.03 is aanwezigheid van de regisseur.
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Holding up the Sky
‘Als de sjamanen stoppen met dansen en 
het leven in het regenwoud haar evenwicht 
verliest, zal de hemel naar beneden vallen 
en alles verpletteren.’ Die wijsheid wordt 
door de Yanomami in Brazilië van genera-
tie op generatie doorgegeven. Stamhoofd 
Davi Kopenawa en zijn zoon Dario trekken 
de wereld rond en voeren op internatio-
naal niveau een strijd om hun land te ver-
dedigen tegen indringers. Ze waarschuwen 
de westerlingen dat wanneer de hemel 
neervalt, ook zij zullen verpletterd worden. 
Waarom luisteren ze niet?

1u18 - België - 2022 - Regie: Pieter Van 
Eecke - D Yanomami, Portugees, Engels 
OT Engels Vertoning: di 28.03 (20u15) in 
ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek 

met de regisseur.

Dreaming Walls
Het legendarische Chelsea Hotel, 
een icoon van de counterculture van 
de jaren ‘60, is al meer dan een eeuw 
een toevluchtsoord voor creatievelin-
gen, met grote namen als Patti Smith, 
Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe 
en Andy Warhol. Het gebouw is 
al enkele jaren gesloten voor een 
grondige renovatie om herboren te 
worden als luxehotel. Een vijftigtal, vaak 
oudere bewoners, is gebleven en leeft 
tussen de steigers en de voortdurende 
constructiewerken. Een inkijk in het hart 
van een mythische plek, die net als 
haar bewoners, op een keerpunt staat.

1u20 - België - 2022 - Regie: Amélie 
van Elmbt, Maya Duverdier - D Engels 
OT Nederlands, Frans Vertoning: zo 
26.03 (18u) in ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nage-

sprek met de regisseurs.

Catching the Pirate King
In 2009 werd het Belgische schip Pompeii hardvochtig gekaapt door Somalische piraten. 
Een opmerkelijk, bloedstollend verhaal dat weinig gemeen heeft met het nostalgische 
rebelse Hollywood imago dat het woord piraterij oproept. De piraten, die zich met kleine 
roeiboten verplaatsen, hebben niets te verliezen. De bemanning van het Belgische schip 
alles… Een fascinerende terugblik waarbij niet alleen de betrokken bemanning en de Bel-
gische politie aan bod komt, maar ook de voormalige Somalische piraten.

1u40 - België - 2022 - Regie: Lennart Stuyck, Maarten Stuyck - D Nederlands, Frans, Engels 
OT Engels Vertoning: di 28.03 (18u15) in ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseurs.
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Le Pacha, ma mère et moi
De jeugd van filmmaker Nevine staat helemaal in het teken van de Koerdische zaak. Haar 
moeder, een overtuigd activist, verdedigt al heel haar leven het Koerdische volk, een strijd 
die ze zelf overerfde van haar vader. Nu haar moeder tachtig is en Nevine zelf ook mama 
wordt, staat ze stil bij deze familie-erfenis. Moet ook zij zich inzetten voor de goede zaak? 
Of zal de strijd met elke generatie vervagen? Kunnen we ons losmaken van ons erfgoed 
en toch betekenis geven aan onze roots en toekomstige generaties helpen hun identiteit 
op te bouwen?

1u23 - België - 2023 - Regie: Nevine Gertis - D Nederlands, Frans, Koerdisch, Engels OT 
Engels Vertoning: do 23.03 (19u30), ma 27.03 (14u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 23.03 wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.
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Echo
Jonge rekruten volgen een basisop-
leiding tot militair in het Belgisch leger. 
De aimabele commandant Van Dyck 
probeert ze een nieuwe manier van 
kijken, luisteren en denken aan te leren 
aan de hand van rollenspelen. Een 
intrigerende inkijk in een opleiding 
binnen het Belgische leger, één van 
de weinige omgevingen in onze maat-
schappij waarin er nog echt sprake is 
van een overgangsritueel: een jonge 
rekruut volgt niet gewoon een traject 
tot een bepaalde job, maar moet een 
echte transformatie ondergaan: van 
burger tot militair.

1u14 - België - 2022 - Regie: 
Ruben Deseire - D Nederlands OT 
Engels Vertoning: zo 26.03 (20u) in 
ZED-Vesalius

De vertoning wordt gevolgd door een nage-

sprek met de regisseur.

Dag Ma
Moeder Irene (103) en dochter Yvette (62) zijn twee handen op een buik. Omdat Yvette 
een mentale beperking heeft, mag ze samen met haar bejaarde moeder in het woon-
zorgcentrum wonen. Maar de gevorderde leeftijd van Irene roept onvermijdelijk vragen 
op wat er met Yvette moet gebeuren wanneer haar moeder sterft. Soms heerlijk schalks, 
soms intens ontroerend, schildert dit intieme portret een unieke moeder-dochter relatie 
vol liefde, tederheid en familievreugde, ook in de latere fase van het leven.

1u12 - België - 2023 - Regie: Marie De Hert, Ellen Pollard - D Nederlands OT Engels
Vertoning: za 25.03 (20u15), zo 26.03 (11u) in ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseurs.

Beest
Walter Arfeuille heeft alles van een 
tragische held. Heel zijn leven lang 
wil hij de sterkste en de strafste 
zijn. Hij doet er dan ook alles aan 
om zijn grote rivaal te verslaan, 
krachtpatser John Massis, die in 
Vlaanderen geboekstaafd staat 
als ‘de sterkste mens’. Zijn obsessie 
drijft hem tot het uiterste: het is 
nooit groot, zwaar of sensatio-
neel genoeg. Het bezorgt hem 
de bijnaam ‘het beest’, maar 
brengt hem ook bijna ten onder. 
De gevallen held kruipt langzaam 
terug recht, met een fonkeling in 
de ogen onthult hij zijn nieuwe 
plannen. Een bijzonder portret.

1u12 - België - 2022 - Regie: Jillis 
Schriel, Joost Laperre - D Neder-
lands OT Engels Vertoning: ma 
27.03 (20u) in ZED-Vesalius

De vertoning wordt gevolgd door een 

nagesprek met de regisseurs en Walter 

Arfeuille (hoofdpersonage in de film).
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Internationale selectie
Tien gloednieuwe auteursdocumentaires uit heel 
de wereld die vertegenwoordigen waar DOCVILLE 
voor staat: uitstekend gemaakte documentaires 
die niet alleen inhoudelijk sterk zijn, maar ook oog 
hebben voor het visuele aspect en daarom een 
plek verdienen op het grote witte doek. De beste 
film wordt bekroond met de Canvas Juryprijs en 
komt op de longlist van de Academy Awards.

The Woman of Stars and Mountains
Twaalf jaar lang zat Rita Patiño, een inheemse vrouw uit het noorden van Mexico, nodeloos 
opgesloten in een instelling in Kansas, Verenigde Staten, waar ze in 1983 aangetroffen 
werd in een kerk. Omdat ze geen Engels noch Spaans sprak en erg bang was voor de 
lokale instanties, werd ze al snel als geestesziek bestempeld. Jaren gingen voorbij zonder 
grondig onderzoek naar welke taal ze sprak of waar ze vandaan kwam. Een ontroerend 
en wraakroepend portret van een kwetsbare vrouw die vandaag terug is in haar geboor-
testreek, maar jaren verloor door vooroordelen en desinteresse.

1u40 - Mexico - 2022 - Regie: Santiago Esteinou - D Engels, Spaans OT Engels Vertoning: 
zo 26.03 (17u30), di 28.03 (14u) in ZED-Vesalius



9

Internationale selectie

All That Breathes
Hoog boven de overbevolkte, lawaaie-
rige en hectische straatjes van New Delhi 
zweeft een eenzame roofvogel door de 
lucht. Op het eerste zicht lijkt de majestu-
euze zwarte wouw gespaard van de kri-
oelende drukte en alomtegenwoordige 
vervuiling diep beneden hem. Maar niets 
is minder waar. Hij komt van het lokale 
opvangcentrum dat opgericht werd door 
twee broers. Hun motto: alles wat ademt, 
is even belangrijk. Dag en nacht zorgen 
ze voor de dieren in hun geïmproviseerde 
kelderziekenhuis midden in de grootstad. 
Deze betoverende kroniek van het leven 
dat z’n weg blijft zoeken in een stad aan 
de rand van de afgrond won als eerste 
film ooit zowel in Cannes als op Sundance 
de Prijs voor Beste Documentaire.

1u37 - Verenigd Koninkrijk, India, VS - 
2022 - Regie: Shaunak Sen - D Hindi OT 
Engels Vertoning: do 23.03 (20u), di 28.03 
(16u) in ZED-Vesalius

Last Stop Before 
Chocolate Mountain
Deze visuele parel neemt je mee naar 
Bombay Beach, een verlaten stadje 
gelegen aan een giftig meer midden in 
de Californische woestijn, dat een onver-
wacht tweede leven krijgt. Terwijl het 
desolate landschap symbool staat voor 
verwaarlozing en teloorgang, ontstaat er 
een geheim kunstproject. Voor de kleine 
gemeenschap die er woont, biedt kunst 
een onverwachte, nieuwe uitweg. Een 
Britse matriarch, een gepensioneerde 
bankrover, een kunstenaar op de vlucht 
en een Ital iaanse pr ins openen de 
deuren naar een bijzondere plek waar 
eigenzinnige mensen nog mogen en 
kunnen dromen.

1u33 - Italië - 2022 - Regie: Susanna della 
Sala - D Engels OT Engels Vertoning: vr 
24.03 (16u), di 28.03 (22u30) in ZED-Vesalius

Apolonia, Apolonia
Dertien jaar lang volgt Deens filmmaker Lea Glob kunstenares Apolonia Sokol. In 2009 lijkt 
het leven van de jonge vrouw op de ultieme kunstenaarsdroom: ze studeert in Parijs aan 
een van de meest prestigieuze kunstacademies van Europa. Maar sprookjes bestaan 
niet blijkt in dit fascinerende portret van niet één, maar uiteindelijk twee getalenteerde 
jongvolwassen vrouwen die hun plek zoeken in de (kunst)wereld. Deze eigenzinnige, 
gelaagde documentaire won de Prijs voor Beste Documentaire op het Internationaal 
Documentaire Filmfestival van Amsterdam (IDFA).

1u55 - Denemarken, Polen, Frankrijk - 2022 - Regie: Lea Glob - D Frans, Pools, Engels, 
Deens OT Engels Vertoning: do 23.03 (20u) in Kinepolis, wo 29.03 (16u15) in ZED-Vesalius
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The Thief Collector
Het was een van de meest raadsel-
achtige kunstdiefstallen van een 
generatie: in 1985 werd een baan-
brekend werk van Willem de Kooning 
uit zijn lijst gesneden en gestolen uit 
een museum in Arizona. Jarenlang 
was het onvindbaar. Tot het kostbare 
schilderij meer dan dertig jaar later 
teruggevonden werd in het huis van 
een overleden koppel leerkrachten. 
De dieven bleken geen geharde 
criminelen, maar twee zachtaar-
dige mensen met een uit de hand 
gelopen obsessie. Hoe valt hun crimi-
nele daad te rijmen met hun zacht-
aardige leven? Wanneer gaat een 
passie te ver?

1u36 - VS - 2022 - Regie: Allison 
Otto - D Engels OT Engels Vertoning: 
zo 26.03 (13u30), di 28.03 (20u30) in 
ZED-Vesalius

The March on Rome
100 jaar geleden, eind oktober 1922, marcheerden fascistische zwarthemden onder 
leiding van Mussolini in een grote optocht naar Rome. Het was het begin van Mussolini’s fas-
cistische regime dat zou duren tot 1943. Bekroond documentairemaker Mark Cousins (The 
Story of Film) combineert bijzondere archiefbeelden met het verhaal van een arbeiders-
vrouw, gespeeld door topactrice Alba Rohrwacher, om op een erg dynamische manier 
het duistere mysterie van het fascisme te ontrafelen. Geen klassieke geschiedenisles, maar 
een bijzondere dissectie van waar de aantrekkingskracht en het gevaar van het fascisme 
precies schuilgaan.

1u38 - Italië - 2022 - Regie: Mark Cousins - D Italiaans, Engels OT Engels Vertoning: zo 26.03 
(19u45), do 30.03 (14u) in ZED-Vesalius
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The Invention of the Other
Wat als je nog nooit ‘anderen’ hebt ontmoet? DOCVILLE winnaar Bruno Jorge (Piripkura) 
neemt ons opnieuw op sleeptouw, diep het Amazonewoud in op zoek naar de Korubo, 
een volledig geïsoleerde groep inheemse mensen. De meeste onder hen hebben nog 
nooit contact gehad met iemand buiten hun groep. Een expeditie wil hen op respect-
volle manier voorbereiden op een (onvermijdelijk) contact met ‘anderen’. Bruno Pereira, 
die later in dezelfde regio zou worden vermoord en zal uitgroeien tot een internationaal 
symbool voor strijd voor het woud, leidt de expeditie. Een uiterst fascinerende inkijk in een 
ongekende en bijna onvoorstelbare wereld.

2u24 - Brazilië - 2022 - Regie: Bruno Jorge - D Portugees OT Engels Vertoning: za 25.03 
(10u30), ma 27.03 (21u45) in ZED-Vesalius

Kristos, 
the Last Child
Kristos is het enige kind op een 
klein Grieks eiland met nog maar 
30 inwoners. Hij is tien ondertus-
sen en de allerlaatste leerling van 
de toegewijde lerares Maria. Nu 
het einde van de lagere school 
in zicht komt, staan Kr istos en 
zi jn omgeving voor een groot 
di lemma: verhuizen naar een 
groter en veel duurder ei land 
waar een middelbare school 
is? Of zonder verdere opleiding 
op Arki blijven, waar Kristos - net 
als zijn voorouders - herder kan 
worden. Een visuele parel vanuit 
de Egeïsche zee.

1u30 - Italië, Frankrijk, Grieken-
land - 2022 - Regie: Giulia Amati 
- D Grieks OT Engels Vertoning: 
za 25.03 (11u), wo 29.03 (14u) in 
ZED-Vesalius
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Innocence
In Israël weten kinderen van jongs af 
aan dat ze zullen moeten vechten voor 
hun vaderland. Eens achttien moet 
iedereen er immers een verplichte 
legerdienst doen en in hun onrustige 
land betekent die meerjarige dienst-
tijd meestal ook echt vechten. Veel 
jongeren willen dit helemaal niet en 
worstelen met een verplichting die 
indruist tegen hun identiteit en princi-
pes. Dagboekfragmenten van gesneu-
velde jongeren onthullen na hun dood 
hun angsten, bedenkingen en dilem-
ma’s. Een gevoelige film van Oscarge-
nomineerd filmmaker Guy Davidi (Five 
Broken Cameras), een pakkende waar-
schuwing voor de gevolgen van milita-
risering en het verlies van onschuld dat 
er onherroepelijk aan vasthangt.

1u40 - Denemarken, Israël, Finland, 
IJsland - 2022 - Regie: Guy Davidi - 
D Hebreeuws OT Engels Vertoning: 
do 23.03 (21u30), ma 27.03 (18u) in 
ZED-Vesalius

Soviet Bus Stops
De Canadese fotograaf Christopher 
Herwig heeft een gekke voorliefde 
voor bijzondere bushaltes uit de 
Sovjetperiode. In die tijd stond alles, 
dus ook architectuur, onder str ikt 
centraal gezag. Gebouwen moesten 
monumentaal zijn, een ode aan het 
communisme. Maar lokale busstops 
wisten af en toe te ontsnappen aan 
dit centrale gezag. Volg Herwig op 
een verrassende roadtrip doorheen 
Oekraïne, Estland, Georgië, Wit-Rus-
land en Litouwen, op zoek naar bus-
haltes in alle stijlen, symbool voor 
kleine daden van poëtisch verzet.

0u57 - Denemarken - 2022 - Regie: 
Kristoffer Hegnsvad - D Engels, 
Oekraïens, Russisch, Ests, Litouws OT 
Engels Vertoning: zo 26.03 (21u45), di 
28.03 (11u) in ZED-Vesalius
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Make People Better
Eind 2018 zorgde de Chinese wetenschap-
per He voor een schokgolf in de weten-
schappelijke gemeenschap. Zijn expe-
riment had geleid tot de geboorte van 
baby’s waarvan het DNA voor het eerst 
door wetenschappers veranderd was: hij 
had via CRISPR een bewerking uitgevoerd 
met als doel de baby’s immuniteit tegen 
hiv te verlenen. De internationale beroe-
r ing leidde tot de verdwijning van de 
wetenschapper én van de baby’s. Deze 
documentairethriller gaat het traject na 
van het experiment: handelde He alleen 
of waren meer mensen op de hoogte? 
Wie stelde er vragen en wie zweeg?

1u23 - VS - 2022 - Regie: Cody Sheehy - 
D Engels OT Engels Vertoning: do 23.03 
(18u) in ZED-Vesalius, di 28.03 (20u) in 
Auditorium Vesalius

Het spiksplinternieuwe onderdeel ScienceVille is het slotstuk van 
een jarenlange evolutie binnen DOCVILLE waarbij de interesse 
van het brede publiek voor wetenschap gekoppeld wordt 
aan kwaliteitsvolle wetenschappelijke documentaires. Als een 
volwaardig festival-binnen-een-festival worden er niet alleen 
documentaires vertoond, maar zijn er tal van omkaderende 
activiteiten: lezingen en workshops voor publiek, kinderen, 
filmmakers en wetenschappers, live experimenten, een expo rond 
Artificiële Intelligentie én we reiken de Nationale Loterij Award 
voor Beste Wetenschappelijke Documentaire uit. DOCVILLE heet 
je van harte welkom op ScienceVille.

ScienceVille
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Theater of Thought
Legendarisch filmmaker Werner Herzog 
duikt in de mysteries van het (al dan niet 
artificiële) brein. Hebben we echt auto-
nomie over onze gedachten? Leven we in 
een gezamenlijke fantasie? Is telepathie 
mogelijk? Kunnen vissen dromen? Trekken 
muizen hun realiteit in twijfel? Hoe kan Siri 
het verschil detecteren tussen ‘knight’ 
en ‘night’? Een fascinerende kijk op de 
immense capaciteit van het brein, het 
potentieel van neurotechnologie en de 
ethische implicaties ervan. Op 80-jarige 
leeftijd breit Herzog zo een nieuw hoofdstuk 
aan zijn gevarieerd en eigenzinnig oeuvre 
met een fascinerende reis langsheen de 
onderzoeken, inzichten en voorspellin-
gen van enkele van de meest invloedrijke 
wetenschappers en vernieuwers ter wereld.

1u48 - VS - 2022 - Regie: Werner Herzog 
- D Engels OT Engels Vertoning: do 23.03 
(20u) in Auditorium Vesalius, za 25.03 
(19u30) in 30CC/Wagehuys

De vertoning van 23.03 maakt deel uit van de Ope-

ningsavond van ScienceVille en wordt gevolgd door 

een feestelijke receptie onder begeleiding van de 

Big Brain Band

OPENINGSFILM SCIENCEVILLE

De mens

Terwijl er uit China berichten komen over de toepassing 
van CRISPR technologieën op mensen, worden ook in 
Europa steeds meer vragen gesteld bij de groeiende 
mogelijkheden. Wat mag bij erfelijke ziektes die we 
kunnen vermijden? En hoe zit het met gender selectie 
wanneer er een duidelijke wens is van de ouder voor 
een bepaald geslacht? Waar ligt de grens tussen een 
designer-baby en het vermijden van genetische ziektes?

Met oa. prof. Kris Dierickx (Centrum voor biomedische 
ethiek en recht, KU Leuven) en prof. Hilde Van Esch 
(Centrum menselijke erfelijkheid, UZ Leuven). Modera-
tie door Marleen Finoulst (Gezondheid & Wetenschap). 

Op weg naar de maakbare baby?

Dinsdag 28.03 (21u30)
Aansluitend bij de film Make People Better
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Le phallus 
et le néant
Achttien psychoanalytici laten zelf in hun 
ziel kijken en de resultaten zijn redelijk ver-
bluffend. De psychoanalytische theorie 
van Freud wordt tegenwoordig door vele 
wetenschappers immers gezien als pseu-
dowetenschap, totale onzin dus. Toch ver-
schijnen er in de media geregeld heden-
daagse experts om hun mening te geven 
en volgen nog zeer veel mensen psycho-
analytische therapie. Sophie Robert inter-
viewt achttien psychoanalytici om hun 
visie op seksualiteit en op de relatie tussen 
man en vrouw, ouders en kinderen te ach-
terhalen. De uitspraken en overtuigingen 
zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen.

2u00 - Frankrijk - 2018 - Regie: Sophie 
Robert - D Frans OT Engels Vertoning: 
za 25.03 (10u30), zo 26.03 (14u30) in 
Auditorium Vesalius

Podcast 
Gezondheid & 
Wetenschap
Eet je meer chips van een blauw 
bord? Hoe slim zijn slimme weeg-
schalen? Waarom heeft Europa 
mentholsigaretten verboden? Zijn 
vaccins eigenlijk halal? Klopt het dat 
mannen net zo emotioneel zijn als 
vrouwen? Gezondheid en Weten-
schap wilt mensen informeren met 
betrouwbare gezondheidsinforma-
tie. Op hun website factchecken en 
bespreken ze gezondheidsnieuws 
uit de media in een maandelijkse 
podcast. Kom proeven van enkele 
van de meest opmerkelijke onder-
werpen van de afgelopen jaren in 
deze podcast-special. 

Vertoning: zo 27.03 (17u) 
in Het Strand

We kunnen er niet meer om heen: artificiële intelli-
gentie is alom tegenwoordig in onze maatschappij. 
Maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in? Kom luis-
teren naar de liveopname van AI AI AI, de podcast 
over serieuze en niet zo serieuze toepassingen van 
artificiële intelligentie in ons dagelijks leven.

AI AI AI De Podcast

Maandag 27.03 (21u15)
Aansluitend bij de film AI-What’s going on?
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AI-What’s going on?
Artificiële intelligentie (AI) is nu al niet 
meer weg te denken in ons leven. Op 
het vlak van sociaal leven, economie, 
gezondheidszorg, leger, verkeer en onder-
wijs… Overal zijn er steeds meer - soms erg 
verrassende - toepassingen. En het einde 
is nog lang niet in zicht, het potentieel is 
enorm. Een verhelderende documentaire 
die kijkt naar het heden én de toekomst 
van AI, maar ook vragen durft stellen over 
mogelijke valkuilen. Moeten we ergens 
een grens stel len of ons vertrouwen 
volledig in AI stellen? Worden we geleide-
lijk aan supermensen of verliezen we net 
de controle over ons eigen lot?

1u01 - Spanje - 2020 - Regie: Ana Mont-
serrat - D Engels, Spaans OT Engels 
Vertoning: za 25.03 (22u) in ZED-Vesalius, 
ma 27.03 (20u) in Auditorium Vesalius

Is de psychoanalyse, ooit ontwikkeld door Sigmund 
Freud, ondertussen een voorbijgestreefde pseudo-
wetenschap? Of is het nog steeds een valabele tool 
binnen de therapie? 

Debat met Filip Buekens (Hoogleraar Filosofie, KU 
Leuven) en Jens De Vleminck (Psychoanalyticus, Bel-
gische School voor Psychoanalyse). Het gesprek wordt 
in goede banen geleid door Marleen Finoulst (SKEPP).

Psychoanalyse: Totale onzin?

Zondag 26.03 (16u30)
Aansluitend bij de film Le phallus et le néant
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De aarde

Er is heel wat veranderd sinds Vesalius in Leuven in 
het openbaar anatomie doceerde. De allernieuwste 
evolutie in de studie van de anatomie is de digitale 
dissectie tafel. Via specifieke software worden 
3D-reconstructies gemaakt van het lichaam, kan 
het lichaam virtueel doorgesneden of geroteerd 
worden om gericht naar bepaalde organen te 
kijken. Ontdek het menselijke lichaam samen met 
‘Topdokter’ prof. dr. Diethard Monbaliu, transplanta-
tiechirurg aan UZ Leuven.

Live demonstratie dissectie

Vrijdag 24.03 (22u)
Aansluitend bij de film De Humani Corporis Fabrica
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Geographies 
of Solitude
In harmonie leven met de natuur, het is een 
droom van velen, maar een realiteit voor Zoe 
Lucas. Zij woont al 40 jaar op het vrijwel onbe-
woonde Canadese eiland Sable Island. Als natu-
ralist en milieubeschermer bestudeert ze er de 
natuur en brengt ze die nauwgezet in kaart. Nog 
steeds is ze geraakt door de schoonheid van het 
verlaten eiland waarop wilde paarden in alle 
vrijheid kunnen galopperen. Filmmaker Jacque-
lyn Mills legt het leven op het eiland vast in nos-
talgische pelicule beelden, met het geluid van 
lokale insecten als soundtrack. Een melancholi-
sche ode aan een zeldzame, ongerepte natuur 
die - zelfs op deze prachtige afgelegen dunne 
zandstrook - sporen begint te dragen van mense-
lijke vervuiling. Geographies of Solitude viel in de 
prijzen op het Internationaal Filmfestival in Berlijn.

1u44 - Canada - 2022 - Regie:  - D Engels OT 
Nederlands Vertoning: vr 24.03 (14u), di 28.03 
(18u) in ZED-Vesalius

De Humani 
Corporis Fabrica
Heb je ooit de binnenkant van je eigen 
lichaam gezien? De Humani Corporis 
Fabrica neemt je mee op reis doorheen 
het lichaam. En dat mag je vrij letter-
l i jk nemen. Endoscopische camera’s 
ontdekken het lichaam van binnenuit 
tijdens verschillende ingrepen. Verena 
Paravel en Lucien Castaing-Taylor 
bezoeken verschillende ziekenhuizen, 
wonen operaties bij en worden gecon-
fronteerd met de eindigheid van het 
lichaam. Een experimentele manier om 
het lichaam te leren kennen.

1u57 - Zwitserland, Frankrijk - 2022 - 
Regie: Lucien Castaing-Taylor, Verena 
Paravel - D Frans OT Engels Vertoning: 
vr 24.03 (20u) in Auditorium Vesalius, za 
25.03 (13u30) in ZED-Vesalius

After Nature
De biodiversiteitscrisis zou ons evenveel zorgen moeten baren als de klimaat-
crisis volgens heel wat experten. Soorten sterven zo snel uit dat wetenschap-
pers spreken van een mogelijk ‘zesde massale uitsterving’. De wereldwijde 
impact van de mens gaat verder dan ooit. Vier wetenschappers en een artiest 
proberen het verlies aan biodiversiteit te begrijpen en de effecten ervan te 
doorgronden. Kunnen we de natuur en haar soorten nog redden?

1u01 - Denemarken - 2022 - Regie: Esther Elmholt - D Engels, Deens OT Engels 
Vertoning: vr 24.03 (18u), wo 29.03 (11u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 24.03 wordt gevolgd door een nagesprek met prof. Koenraad Van Meerbeek 

(Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven).
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Nuclear Now
Een pleidooi vóór kernenregie vanuit een 
onverwachte hoek: legendarisch regis-
seur Oliver Stone ziet kernenergie als de 
manier om de klimaatcrisis aan te pakken. 
We moeten dringend de uitstoot van 
fossiele brandstoffen verminderen en op 
een duurzame manier energie opwekken. 
Door campagnes uit de 20ste eeuw die (al 
dan niet terecht) waarschuwden voor de 
effecten van kernenergie en de rampen 
die ermee kunnen gebeuren, kwam kern-
energie voor velen in het verdomhoekje. 
Stone argumenteert dat kernenergie 
echter de schoonste, snelste en meest 
veilige energiebron is en we het gebruik 
ervan moeten heroverwegen.

1u40 - VS - 2023 - Regie: Oliver Stone - D 
Engels, Russisch OT Engels Vertoning: za 
25.03 (18u) in Auditorium Vesalius, do 
30.03 (11u) in ZED-Vesalius
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The Fire Within: 
A Requiem for Katia 
and Maurice Krafft
Katia en Maurice Krafft waren twee gepassio-
neerde vulkanologen die de wereld rondreis-
den om zo dicht mogelijk bij actieve vulkanen 
te komen en deze te filmen. Hun baanbrekende 
beelden van uitbarstingen en de nasleep ervan 
zijn ronduit verbluffend. Legendarisch docu-
mentairemaker Werner Herzog combineert 
deze spectaculaire beelden met hun preten-
tieloze home-video’s, meeslepende operamu-
ziek en zijn rustige commentaar in een visueel 
adembenemende collage. Een betoverende, 
angstaanjagende en wondermooie meditatie 
over de onmetelijke kracht van de natuur en de 
vurige passie van een bijzonder koppel.

1u21 - VS, Frankrijk, Zwitserland, Verenigd 
Koninkrijk - 2022 - Regie: Werner Herzog - D 
Engels OT Engels Vertoning: ma 27.03 (22u), 
wo 29.03 (20u30) in ZED-Vesalius

Tot een paar jaar geleden wilden slechts weinigen 
zich publiekelijk uitspreken vóór kernenergie. Nu 
lijkt de situatie zo goed als omgekeerd. Waren we 
vroeger te alarmistisch, of zijn we nu te toegeeflijk? 

Met: oa. Marco Visscher (auteur van Waarom we niet 
bang hoeven te zijn voor kernenergie) en prof. em. 
Aviel Verbruggen (Energie- en milieu-economie, Uni-
versiteit Antwerpen ).

Kernenergie : 
De redder van de klimaatcrisis?

Zaterdag 25.03 (19u45) in Auditorium Vesalius
Aansluitend bij de film Nuclear Now
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Ghost Particle
Een neutrino: één van de meest intrigerende 
elementaire deeltjes binnen de fysica. Zo klein 
dat ze in een fractie van een seconde door de 
volledige aarde gaan zonder dat iets hen in 
de weg staat, (bijna) zonder massa en bijzon-
der moeilijk detecteerbaar. Maar misschien 
wél de sleutel tot een antwoord op de grote 
vragen van het leven. Wat gebeurde er direct 
na de oerknal? Hoe zijn wij - en alles wat we 
zien in het heelal - ontstaan? Deze weten-
schapsdocumentaire volgt de internationale 
inspanningen om neutrino’s - het allerkleinste 
van alles wat we kennen - te doorgronden met 
misschien wel het grootste experiment ooit.

1u02 - Canada - 2021 - Regie: Geneva 
Guerin - D  OT Engels Vertoning: vr 24.03 
(22u) in ZED-Vesalius, zo 26.03 (18u) in 
Auditorium Vesalius

De vertoning van 26/3 wordt uitgeleid door Cassandra 

Van der Sijpt (doctorandus in de theoretische astrofysica, 

KU Leuven)

Met VR de ruimte in
Virtual Reality (VR) is een dankbaar medium voor documentairemakers om je te 
transporteren naar plekken waar je nog nooit geweest bent en dit jaar is dit erg letter-
lijk te nemen. Twee indrukwekkende VR-films nemen je mee naar de ruimte: Spheres 
en Space Explorers: The ISS Experience - Spacewalkers. Kies voor een interactieve 
reis doorheen het heelal of een ruimtewandeling vanuit het echte ISS-ruimtestation.

De aarde voorbij
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The Longest 
Goodbye
Wat als je gedurende drie lange 
jaren geïsoleerd zou zijn van het 
leven op aarde? Dat is een van 
de uitdagingen waar de NASA 
zich momenteel over buigt, nu 
de plannen voor een bemande 
missie naar Mars in de steiger staan. 
De astronauten zul len immers 
gedurende de jarenlange reis 
een extreem isolement ervaren. 
Kan virtual reality het isolement 
doorbreken? Of een intelligente 
robot waarmee je kan praten? 
Een gedreven NASA-psycholoog 
onderzoekt hoe de astronauten 
best kunnen omgaan met sociaal 
isolement en met het conflict tussen 
het volgen van hun droom en de 
behoefte om verbonden te blijven 
met thuis.

1u27 - Israël, Canada - 2023 - 
Regie: Ido Mizrahy - D Engels OT 
Engels Vertoning: di 28.03 (16u) 
in ZED-Vesalius, wo 29.03 (20u) in 
Kinepolis

The Hunt for Planet B
Is er een alternatief voor de aarde wanneer deze door menselijk toedoen onleefbaar 
zou worden? Met de ontwikkeling van de James Webb Telescoop heeft de astronomie 
een fantastisch nieuw instrument om het heelal te bestuderen. Een bijzondere blik op de 
mogelijkheden van dit geweldige technologische instrument én op de mensen die het 
bedienen. Enkele vrouwelijke wetenschappers werken mee aan de zoektocht naar een 
nieuwe aarde, een zoektocht die onvermijdelijk ook een reflectie is op onze plaats in het 
universum en de manier waarop we met onze aarde omgaan.

1u33 - VS - 2021 - Regie: Nathaniel Kahn - D  OT Engels Vertoning: zo 26.03 (19u30) in 
30CC/Wagehuys, ma 27.03 (16u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 26/3 wordt uitgeleid door prof. Bart Vandenbussche (Sterrenkunde, KU Leuven) die meer uitleg 

zal geven over Aarde 2.0 en hoe een Leuvens experiment in 2024 de ruimte ingaat. Daarna is iedereen welkom 

om (bij helder weer) zélf naar de maan, Mars of de sterrengordels te kijken op het binnenplein van 

het Wagehuys i.s.m. Sterrenwacht Altair
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KORTFILMPROGRAMMA

Het einde 
van de wereld?
Is het geheim van een lang en 
gezond leven te vinden in de stoel-
gang van inwoners van een klein 
Grieks eilandje? Is het mogelijk 
om uit te wijken naar een andere 
planeet? Wist je dat de spiegel-
beelden van chirale moleculen 
het verschil kunnen betekenen 
tussen leven en dood? Maken de 
vele technische mogelijkheden 
het leven van kwetsbaren onder 
ons niet net gevaarlijker? Een erg 
gevarieerde compilatie van vijf 
bijzondere korte documentaires.

1u30 - Ierland, Verenigd Koninkrijk, 
Griekenland, België, VS - 2023 
- Regie: Joe McStravick, Robert 
Cameron, Stavros Petropou-
los, Grimm Merckaert, Daniel 
Lombroso - D Grieks, Engels, Neder-
lands OT Engels  Vertoningen: do 
23.03 (22u) in ZED-Vesalius, za 25.03 
(18u) in ZED Vesalius

Science Talkies

Escaperoom: AI, deadline gemist!

Wetenschapswatcher en medeoprichter van Nerdland Hetty Helsmoortel nodigt enkele 
wetenschappers uit op het podium om hun onderzoek voor te stellen. Ontdek boeiende 
hot topics uit verschillende wetenschapsgebieden tijdens deze unieke voorstelling met 
licht verteerbare mini-lezingen. Wetenschap was nog nooit zo entertainend.
Vertoning: di 28.03 (18u) in 30CC Minnepoort

Oh nee! Je hebt je deadline van de paper gemist 
voor het vak Data Science. Gelukkig heeft professor 
Intelligentius de sleutels van haar kantoor per 
ongeluk achtergelaten in de aula na de laatste les. 
Kan jij stiekem alsnog je paper tussen de papers 
steken zonder betrapt te worden in deze speciaal 
voor ScienceVille gecreëerde escaperoom?

Initiatief van het project Data Science voor de Humane Wetenschappen, 

gefinancierd door het Voorsprongfonds. 

Tickets via www.docville.be.
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ScienceVille voor kinderen

Hetty Helsmoortel: Missie 2022

ScienceVille Expo
Een speelse expo rond de boomende toepassingen van recente technologische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen. ChatGPT, gezichtsherkenning, deepfake beelden, 
gentechnologie, AI kunstwerken,… de pers staat er de laatste maanden vol van. Kom deze 
en andere bijzondere wetenschappelijke toepassingen op ludieke manier ontdekken via 
enkele installaties op de ScienceVille Expo.

Doorlopend gratis toegankelijk.

Meer dan ooit heeft DOCVILLE oog voor de jonge nieuwsgierigaards onder ons. Kinderen die 
met een open blik in de wereld staan en graag willen weten hoe het allemaal in elkaar zit, welke 
radertjes er achter de schermen draaien of wat er diep verborgen leeft in de wilde natuur. Met 
drie boeiende documentaires en een karrenvracht activiteiten op kindermaat verwelkomt 
DOCVILLE zaterdag 25 en zondag 26 maart alle jonge ontdekkers in 30CC Wagehuys!
Ontdek het volledige aanbod voor kinderen in het aparte foldertje of via www.docville.be.

Hetty Helsmoortel serveert in Missie 2022 opnieuw een scherpe analyse 
van het voorbije wetenschapsjaar. Dat doet ze in haar kenmerkende 
stijl: helder, humoristisch en hoopvol. Als het maar met de letter H 
begint, moet Hetty gedacht hebben. Ze heeft dan ook de gave om 
ingewikkelde dingen begrijpelijk uit te leggen aan een groot publiek.

Waarom was de lancering van de James Webb telescoop zo’n groot nieuws?
Welke impact heeft de oorlog in Oekraïne op de voortgang van de wetenschap? 
En waarom is het geen goed idee om juwelen te dragen die 5G-stralen blokkeren?

Dat, en véél meer, kom je te weten in Missie 2022. Dé wetenschapsshow die je moet gezien 
hebben om het afgelopen jaar helemaal te begrijpen.

Vertoning: wo 29.03 (20u) in Depot Leuven  Tickets via www.hetdepot.be.
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Topics
Topfilms over hedendaagse hete hangijzers. Films 
die een kritische blik werpen op onze wereld, 
vragen durven stellen en je stof tot nadenken geven 
over onderwerpen die ons allemaal aangaan. 
Of het nu gaat over het klimaat, de economie of 
wereldpolitiek, Topics verzamelt een opmerkelijke 
reeks films die je geest verscherpen en je voer voor 
discussie geven.

Once upon a Time in Londongrad
Een rijke Britse vastgoedmakelaar wordt door een val vanaf de vierde verdieping gespietst 
op de omheining rond zijn luxeappartement. Zijn dood doet de wenkbrauwen fronsen bij 
een team van BuzzFeed journalisten. Uiteindelijk komen ze tot een lijst van veertien verdachte 
overlijdens - het ene nog meer bizar dan het andere - die gelinkt kunnen worden aan Russi-
sche connecties. Een meeslepende true crime documentaire die verbluft en fascineert en 
vooral veel vragen stelt bij mogelijke verborgen Russische inmenging in onze maatschappij.

2u14 - Verenigd Koninkrijk - 2022 - Regie: Jed Rothstein - D Engels OT Engels Vertoning: 
vr 24.03 (19u30) in 30CC/Wagehuys, wo 29.03 (11u) in ZED-Vesalius
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Rojek
Een ontmoeting met voorma-
l ige str i jders van de Islamitische 
Staat, die gevangen zitten in een 
sterk bewaakt gevangeniskamp 
in Syrisch Koerdistan. Uit eerli jke 
gesprekken met jihadisten over hun 
fundamentalistische overtuigingen, 
krijgen we een ongezien inzicht in 
hun motivaties en de opkomst en 
de val van de Islamitische Staat. 
Een intieme en tegelijk onthutsende 
blik op een onbekende werkelijk-
heid, tegen de achtergrond van 
een land dat herstelt van een jaren-
lange oorlog.

2u08 - Canada - 2022 - Regie: 
Zaynê Akyol - D Engels, Frans, 
Arabisch, Koerdisch OT Engels Ver-
toning: za 25.03 (15u45) in ZED-Ves-
alius, zo 26.03 (14u) in ZED-Vesalius

Deep Rising
Bijna elk plekje op aarde is reeds het 
doelwit geworden van de mens die 
op zoek is naar waardevolle grond-
stoffen. Maar nu komt een nieuw, 
tot nu toe ontgonnen gebied in het 
viz ier: de diepe zeebodem. Daar 
zijn gegeerde metalen te vinden die 
nodig zijn voor de productie van elek-
trische batterijen. Deep Rising volgt 
The Metals Company, een organisa-
tie die druk bezig is steun en finan-
ciering te zoeken voor de ontginning 
van metalen in de zeebodem. Is dit 
een interessante strategie binnen de 
complexe energieproblematiek? Of 
de aanloop naar een nieuwe eco-
logische ramp die we kost wat kost 
moeten vermijden?

1u33 - VS - 2023 - Regie: Matthieu 
Rytz - D Engels OT Engels Vertoning: zo 
26.03 (20u) in Auditorium Vesalius, di 
28.03 (14u) in ZED-Vesalius

Free Money
Het Keniaanse dorp Kogutu is de locatie van een van de grootste testcases rond de 
impact van een universeel basisinkomen. Gedurende 12 jaar krijgt elke inwoner maan-
delijks een vast bedrag, zonder voorwaarden. Deze sterke, genuanceerde documen-
taire volgt het project gedurende drie jaar en biedt een extreem boeiende inkijk in de 
toepassing van een droom en de onvermijdelijke spanning tussen het idealisme dat leeft 
in hippe kantoren van New York en de complexe realiteit in het Keniaanse dorp.

1u14 - Kenia, VS - 2022 - Regie: Lauren DeFilippo, Sam Soko - D Engels, Swahili OT Engels 
Vertoning: do 23.03 (20u) in 30cc/Minnepoort, za 25.03 (21u30) in Auditorium Vesalius

De vertoning van 23.03 wordt gevolgd door een nagesprek met prof. Frederic Vermeulen (Economie en 

bedrijfswetenschappen, KU Leuven en hoofd van de Onderzoeksgroep Gezinseconomie)
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After Work
Werken, werken, werken. Onze job 
is vaak cruciaal voor onze identi-
teit en we spenderen er meer tijd 
aan dan aan ti jd met famil ie of 
vr ienden. In Zuid-Korea werken 
ze zo veel dat computers aan het 
eind van de dag verplicht uitgezet 
worden zodat werknemers niet meer 
kunnen werken. In de grondwet van 
Koeweit staat dan weer dat een job 
een basisrecht is waardoor soms 20 
mensen in dienst zijn voor één baan. 
DOCVILLE habitué Er ik Gandini 
reist de wereld rond om, met een 
scherpe blik en de nodige humor, 
te onderzoeken wat het begrip werk 
vandaag de dag betekent.

1u21 - Zweden, Italië, Noorwegen - 
2023 - Regie: Erik Gandini - D Engels, 
Italiaans, Koreaans OT Engels
Vertoning: ma 27.03 (20u) in Kinepolis, 
do 30.03 (18u) in ZED-Vesalius

Theatre of Violence
Kan iemand verantwoordelijk gesteld worden voor de misdaden die die persoon 
pleegde als kindsoldaat? Als negenjarige jongen werd Dominic Ongwen ontvoerd 
en ingelijfd in het leger van kindsoldaten van Joseph Kony. Hij werd er gemarteld, 
gehersenspoeld en tot extreem geweld gedwongen. Ongeveer 30 jaar later is hij 
de eerste voormalige kindsoldaat die terecht staat voor het Internationaal Strafhof 
voor misdaden tegen de menselijkheid. Voor zijn advocaat is deze zaak veel meer 
dan een zakelijke opdracht. Terwijl hij op zoek gaat naar bewijsmateriaal, roept hij 
belangrijke vragen op rond schuld, het rechtssysteem en hoe een gemeenschap 
kan herstellen van een trauma en moet omgaan met terugkerende kindsoldaten.

1u42 - Denemarken - 2023 - Regie: Lukasz Konopa, Emil Langballe - D  OT Engels 
Vertoning: vr 24.03 (18u15) in ZED-Vesalius, zo 26.03 (22u) in Auditorium Vesalius
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Rebels
Wat voor iemand stel jij je voor bij de omschrijving 75-plusser? Een al dan 
niet schattig oudje dat dagen voor de tv zit? Iemand die enkel opleeft 
bij bezoek van de (klein)kinderen? Een wat suffige en trage persoon met 
een mening die niet echt meer relevant is? De 75-plussers in Rebels ver-
zetten zich tegen die stereotiepe portrettering en betutteling van oude 
mensen en tonen dat ze als ouderen nog heel wat in hun mars hebben. 
Een inspirerende film die 75-plussers in ere herstelt als mensen met een 
volwaardige relevantie in hun denken en doen.

1u07 - België - 2022 - Regie:  - D Nederlands OT Engels Vertoning: za 
25.03 (15u), zo 26.03 (11u) in Auditorium Vesalius

The Corridors 
of Power
Waarom s lagen wi j a ls moderne, 
westerse, machtige maatschappij er 
niet in om gruwelijkheden zoals de gen-
ocides in Rwanda of Srebrenica tegen 
te houden? Waarom wordt op de ene 
plaats wel gereageerd en op de andere 
niet? Wat zijn de echte redenen achter 
de beslissingen van de grote politieke 
besluitmakers? Hebben ze soms spijt 
achteraf? Oscargenomineerd regisseur 
Dror Moreh (The Gatekeepers) keert 
terug met een opvallende documen-
taire vol inzichten van meer dan 30 
politieke zwaargewichten, waaronder 
Henry Kissinger, Hilary Clinton, Made-
leine Albright en Condoleezza Rice. Een 
ongeziene, vaak onthutsende inkijk in 
beslissingsstrategieën rond internatio-
nale militaire interventies.

2u15 - VS, Frankrijk, Duitsland, Israël - 
2022 - Regie: Dror Moreh - D Engels OT 
Engels Vertoning: za 25.03 (13u15), di 
28.03 (11u) in ZED-Vesalius

De laatste jaren trokken enkele senioren aan de 
alarmbel in verband met de betutteling van bejaar-
den. Waarom komt Sinterklaas überhaupt naar een 
bejaardentehuis? We omschrijven ‘oudjes’ al snel als 
schattig of misschien wel knorrig, maar beschouwen 
ze vaak niet meer als volwaardige mensen. Daalt de 
gelijkwaardigheid a rato van de vorderende leeftijd? 
En kan hier iets aan gedaan worden?

Panelgesprek met oa. Brecht Vanhoenacker (regis-
seur), Ghislaine Cellier (een van de personages in de 
film) en Karen Louwet (Psycholoog en auteur Elder-
speak, niet zo onschuldig als het lijkt).

Waarom betuttelen we 
bejaarden teveel?

Zaterdag 25.03 (16u15) in Auditorium Vesalius 
Aansluitend bij de film Rebels
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Spectrum
Een uiterst gevarieerde selectie films die 
buiten competitie vallen, maar die de echte 
documentaireliefhebber niet mag missen. 
Films die furore maken in het internationale 
filmfestivalcircuit of net onbekende pareltjes 
die DOCVILLE met plezier aan je voorstelt.

Het bijzondere levensverhaal van Karl Eriksson
Het wonderlijke levensverhaal van Karl Eriksson, gepassioneerd muzikant, fervent wereldreiziger 
en free spirit, altijd onderweg en onvermoeibaar op zoek. Hij groeit op als zoon van Bert Eriksson, 
voormalig leider van de beruchte Vlaamse Militanten Orde en uitbater van een extreemrechts 
café. Maar al op heel jonge leeftijd kiest Karl een heel andere weg. Net als de vorige histori-
sche documentaires van regisseur Johan Van Schaeren wordt een schat aan historisch beeld-
materiaal ontsloten, ditmaal om een uniek muzikaal, politiek en Antwerps verhaal te vertellen.

1u46 - België - 2023 - Regie: Johan Van Schaeren - D Nederlands OT Nederlands 
Vertoning: za 25.03 (20u) in ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt gevolgd door een nagesprek met de regisseur.
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Subject
Hoe ga je als documentairemaker om 
met het onderwerp van je documen-
taire? Subject neemt vijf documentaires 
die groot commercieel succes hadden 
onder de loep en bekijkt de impact van 
die documentaires op het leven van 
de mensen die er in beeld gebracht 
werden. Filmmakers volgen hun onder-
werp soms tijdens de donkerste of meest 
traumatische periodes van hun leven. 
Hoe ga je daar als filmmaker mee om? 
En waar ligt je verantwoordelijkheid?

1u36 - VS - 2022 - Regie: Camilla Hall, 
Jennifer Tiexeira - D Engels OT Engels
Vertoning: za 25.03 (13u) in Audi-
torium Vesalius, do 30.03 (9u30) in 
ZED-Vesalius

De vertoning van 30.03 wordt gevolgd door een 

tafelgesprek me de regisseur en één van de 

personages uit de documentaire over de relatie 

tussen documentairemakers en hun onderwerp.

A Compassionate Spy
Het ongelooflijke verhaal van Ted Hall, een 
piepjong natuurkunde-genie die in 1944 
gerekruteerd werd om mee te werken 
aan de ontwikkeling van de Amerikaanse 
atoombom. Toen het duidelijk werd dat 
de Duitsers de oorlog zouden verliezen, 
maakte Hall zich steeds meer zorgen over 
de consequenties van een Amerikaans 
monopolie op zo’n krachtig wapen. Hij 
besloot cruciale informatie te lekken aan 
de Sovjet-Unie. Een explosief geheim dat 
hij en zijn vrouw meer dan 50 jaar verbor-
gen hielden. Tweevoudige Oscargenomi-
neerd regisseur Steve James combineert 
een bijzonder liefdesverhaal, een spiona-
gedrama én een korte geschiedenis van 
de Koude Oorlog.

1u41 - VS - 2022 - Regie: Steve James - D 
Engels OT Engels Vertoning: za 25.03 (16u) 
in ZED-Vesalius, zo 26.03 (20u) in Kinepolis

A Bunch of Amateurs
De liefde voor film bracht al veel wonderlijke zaken teweeg. Zo ook de Bradford filmclub, 
een wat sjofele club voor amateur filmmakers, opgericht in 1932 en nog steeds springle-
vend. Of toch… op sterven na dood. Het ledenaantal van de club daalt elk jaar, terwijl 
de gemiddelde leeftijd stijgt. Maar de liefde voor film - en voor elkaar - houdt de club 
staand. Een ontzettend ontroerend, grappig en onvergetelijk portret van dromers. Een 
film die met een warm hart duidelijk maakt hoe waardevol het kan zijn om samen met 
gelijkgestemden je dromen en passies te volgen. 

Deze vertoning maakt deel uit van de Slotavond en wordt voorafgegaan door de prijs-
uitreiking.

1u35 - Verenigd Koninkrijk - 2022 - Regie: Kim Hopkins - D Engels OT Engels Vertoning: 
do 30.03 (20u), do 30.03 (20u30) in ZED-Vesalius

SLOTFILM
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The Lost Leonardo
Meer dan 500 miljoen dollar werd 
uiteindelijk betaald worden voor de 
Salvator Mundi, een wat gehavend 
sch i lde r i j  toegesch reven aan 
Leonardo da Vinci, dat voor het eerst 
opdook tijdens een veiling in New 
Orleans. Maar is het duurste schil-
derij aller tijden wel een echte da 
Vinci of is dit slechts wat rijke kopers 
en machtige kunstinstellingen willen 
geloven? Hallucinante prijzen, onze-
kerheid over de authenticiteit en 
uiteindelijk een nieuwe verdwijning 
drijven de spanning op in dit heden-
daagse mysterie.

1u36 - Denemarken - 2021 - Regie: 
Andreas Koefoed - D Engels, Frans 
OT Nederlands Vertoningen vr 24.03 
(20u) in Kinepolis, za 25.03 (22u15) in 
ZED-Vesalius

Werner Herzog: Radical Dreamer
Oscargenomineerd regisseur, auteur, acteur, poëet, ontdekker, … Werner Herzog is 
het allemaal. Deze biografische documentaire biedt niet alleen een overzicht van 
Herzogs leven en de baanbrekende films die hij gemaakt heeft, maar toont vooral 
de visionaire genialiteit van Herzog als radicale dromer. Archiefbeelden en getui-
genissen schetsen een bijzonder portret van de filmmaker die binnen de documen-
tairewereld een unieke heldenstatus heeft. Herzog zelf komt uitgebreid aan bod, 
net als acteurs, regisseurs en muzikanten waarmee hij samenwerkte, zoals Nicole 
Kidman, Christian Bale, Chloé Zhao en Joshua Oppenheimer.

1u30 - Duitsland, Verenigd Koninkrijk - 2022 - Regie: Thomas von Steinaecker - 
D Engels, Duits OT Engels Vertoning: wo 29.03 (22u30), do 30.03 (17u30) in ZED-Vesalius

Merkel
Ze was de eerste vrouweli jke 
bondskanselier van Duitsland en 
meteen ook een van de langst-
zittende ooit. Ze zag niet minder 
dan vier Amerikaanse presiden-
ten komen en gaan terwijl ze aan 
het roer stond van een van de 
belangrijkste Europese landen. 
Maar wie was Angela Merkel nu 
werkelijk? Geboren en getogen 
in de DDR, studeerde ze af als 
wetenschapper en werd ze - reeds 
voor de Duitste eenmaking in 
1990 - politiek actief, als een van 
de weinige vrouwen in een man-
nenwereld. Haar afkomst en de 
weg die ze aflegde, lagen aan 
de basis van haar politieke stijl en 
de manier waarop ze omging met 
de vele crisissen die ze het hoofd 
moest bieden. Een uniek portret 
van de vrouw achter de naam.

1u37 - Verenigd Koninkrijk, Dene-
marken, Duitsland - 2022 - Regie: 
Eva Weber - D Duits, Engels OT 
Nederlands Vertoning: do 23.03 
(16u) in ZED-Vesalius, ma 27.03 
(18u) in 30cc/Minnepoort
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The Other Fellow
Bond, James Bond. De iconische naam van het legendarische personage vond auteur Ian 
Fleming in 1952 bij een nietsvermoedende vogelspotter. 60 jaar later trekt filmmaker Matthew 
Bauer op missie om te ontdekken hoe het is om in werkelijkheid James Bond te heten. Hij komt 
terecht bij mensen van over de hele wereld die met de wereldberoemde naam door het 
leven gaan: een Zweedse 007-superfan, een homoseksuele theaterdirecteur, een van moord 
beschuldigde Afro-Amerikaan. Wat start als een luchtig onderzoek naar naamgenoten, wordt 
een boeiende reflectie over mannelijkheid, gender en ras in de schaduw van een filmicoon.

1u20 - Verenigd Koninkrijk - 2022 - Regie: Matthew Bauer - D Engels, Zweeds OT Engels
Vertoning: za 25.03 (20u) in Kinepolis, ma 27.03 (16u) in ZED-Vesalius
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House Made of Splinters
Drie kinderen die tijdelijk bij hun ouders zijn weggehaald, vinden vriendschap en een 
sprankje hoop binnen de versleten muren van een weeshuis in Oost-Oekraïne. In dit door 
oorlog verscheurde en verarmde gebied, waar verslaving een donkere schaduw werpt 
op vele gezinnen, wachten drie kinderen op een beslissing over hun nabije toekomst: 
zullen ze terugkeren of naar een nieuwe thuis gaan? Een ontroerend en intiem portret van 
een opmerkelijk tussenstation waar toegewijde sociaal werkers zorg, steun en vertrouwen 
proberen te geven aan kinderen die het meer dan nodig hebben.

1u27 - Denemarken, Finland, Oekraïne, Zweden - 2022 - Regie: Simon Lereng Wilmont - D  
OT Engels Vertoning: do 23.03 (16u) in ZED-Vesalius, do 30.03 (20u) in Kinepolis

Mi País Imaginario
Bekroond documentairemaker Patricio 
Guzmán wordt wel eens ‘het filmi-
sche geweten van Chili’ genoemd: al 
meer dan 40 jaar documenteert hij 
de woelige gebeurtenissen in zijn 
geboorteland. Op zijn 81ste maakte 
hij een nieuwe documentaire over de 
recente periode, die de bekende film-
maker voor het eerst hoopvol stemt. 
Hij laat enkel vrouwen aan het woord, 
want zij spelen een cruciale rol in de 
huidige revolutie die startte met protes-
ten in 2019. Een boeiende, hoopvolle 
en gepassioneerde inkijk in een bijzon-
der land, met als centrale vraag: kan 
Chili eindelijk het juk van de dictatuur 
afschudden?

1u23 - Chili, Frankrijk - 2022 - Regie: 
Patrizio Guzman - D Spaans OT 
Nederlands Vertoning: vr 24.03 (20u) in 
ZED-Vesalius

All the Beauty 
and the Bloodshed
De opiatencr isis in de Verenigde 
Staten blijft slachtoffers maken. Voor 
gedreven fotograaf en activist Nan 
Goldin is het duidelijk wie verantwoor-
delijk is voor de - vaak dodelijke - ver-
slaving van miljoenen Amerikanen 
aan pijnstillers: de beruchte familie 
Sackler. Goldin richtte de organisatie 
PAIN op en organiseert protesten en 
acties aan musea waaraan de Sack-
lerfamilie donaties en steun verleent. 
Op die manier hoopt ze de verborgen 
waarheid achter de naam Sackler te 
ontmaskeren. All the Beauty and the 
Bloodshed won de Gouden Leeuw op 
het Filmfestival van Venetie en werd 
genomineerd voor een Oscar.

1u57 - VS - 2022 - Regie: Laura Poitras 
- D Engels OT Nederlands Vertoning: 
vr 24.03 (16u) in ZED-Vesalius, di 28.03 
(20u) in Kinepolis
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Bottle Conditioned
België is wereldwijd gekend voor zi jn bier. Oscargenomineerd regisseur Jerry 
Franck zakt af naar de kleine Belgische gemeenschap in de buurt van Brussel waar 
het streekbier Lambiek gebrouwen wordt. Lambiek is een van de oudste, meeste 
zeldzame bierstij len van België en ging na WO II bijna verloren. Nu kent het bier 
terug een toenemende populariteit en proberen brouwers aan de groeiende eisen 
van de hedendaagse consument te voldoen. Een smakeli jke inkijk in het leven 
van drie gepassioneerde brouwers en de manier waarop zi j hun bier brouwen. 

 
Dorst gekregen na de film? Kom maandag 27.03 meeproeven van het culturele 
erfgoed van Zennevallei bij de Lambiek biertasting.

1u21 - VS - 2022 - Regie: Jerry Franck - D Nederlands, Engels, Frans OT Engels 
Vertoning: zo 26.03 (16u15) in ZED-Vesalius, ma 27.03 (20u) in 30cc/Minnepoort

De vertoningen van 26.03 en 27.03 worden gevolgd door een nagesprek met de regisseur.



36

Artist in Focus: 
Steven Bognar
In 2010 kreeg Steven Bognar - samen met vaste 
partner in crime Julia Reichert - een eerste 
Oscarnominatie. Tien jaar later volgde een 
tweede nominatie en die wist het regisseursduo 
te verzilveren: American Factory won de Oscar 
voor Beste Documentaire. Steve Bognar zakt dit 
jaar af naar DOCVILLE waar hij niet alleen een 
masterclass geeft, maar ook in de jury zetelt en 
een best-of presenteert van documentaires 
die hij en Julia Reichert maakten.

Masterclass: Steven Bognar
Oscarwinnaar Steve Bognar (American Factory) zakt af van zijn thuisstaat Ohio naar 
DOCVILLE voor een unieke masterclass rond de films die hij maakte tijdens zijn bekroonde 
carrière als documentairemaker.

Vertoning: Woensdag 29.03 om 18u in Cinema ZED Vesalius
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9to5: The Story 
of a Movement
In de vroege jaren ‘70 werkten heel veel 
vrouwen als secretaresse of typiste. Zij 
voelden zich niet vertegenwoordigd door 
de arbeidersbeweging, maar hadden 
er meer dan genoeg van om gemargi-
naliseerd te worden: competenties die 
beknot werden tot koffie halen, meisje 
of schatje genoemd worden en geen 
recht op pensioen. De campagne Nine 
to Five werd een terechte oproep tot 
verandering. Een bijzondere terugblik 
op een beweging die klein begon, maar 
uitmondde in een invloedrijke nationale 
beweging in de Verenigde Staten.

1u29 - VS - 2019 - Regie: Julia Reichert, 
Steven Bognar - D Engels OT Engels 
Vertoning: wo 29.03 (16u) in ZED-Vesalius

American Factory
Nadat duizenden mensen hun baan 
ver loren door de s luit ing van de 
General Motors fabriek in Dayton, 
Ohio, brengt de opening van een 
groot Chinees bedrijf terug hoop in 
de stad. Aanvankelijk loopt alles vlot: 
de ingevlogen Chinezen proeven 
van een nieuwe vrijheid (“Hier mag je 
grapjes maken over de president”) en 
Amerikaanse arbeiders zijn dankbaar 
voor hun job. Maar culturele verschil-
len zorgen toch voor strubbelingen. 
Het Chinese management beschouwt 
Amerikaanse werknemers die klagen 
als bedrijfsvijandige rebellen en Ame-
rikaanse leidinggevenden zien tijdens 
een werkbezoek aan China hoe men 
daar de targets wél haalt. Deze Oscar-
winnende documentaire biedt een 
ontnuchterende blik op de heden-
daagse economische globalisering.

1u50 - VS - 2019 - Regie: Steven Bognar 
- D Engels, Chinees OT Engels 
Vertoning: wo 29.03 (19u30) in 
ZED-Vesalius

Deze vertoning wordt voorafgegaan door een 

Masterclass van Steven Bognar.

Growing Up Female & Union Maids
In zes portretten zoomt de baanbrekende documentaire Growing Up Female in op wat het 
betekent om op te groeien als vrouw mid vorige eeuw. De vrouwen laten in hun ziel kijken 
en reflecteren over hoe hun leven en hun zelfbeeld bepaald wordt door instellingen als het 
huwelijk, school, reclame en populaire cultuur.

Chicago, jaren ‘30. De depressie woedt volop en vele arbeiders nemen de slechte werk-
omstandigheden erbij, opgelucht dat ze toch nog een job hebben. Drie vrouwen durven 
in deze moeilijke tijden een vuist vormen en raken actief binnen de vakbond. Union Maids 
kreeg een Oscarnominatie voor Beste Documentaire in 1978.

1u38 - VS - 1971, 1976 - Regie: Julia Reichert, Jim Klein - D Engels OT Engels Vertoning: za 
25.03 (18u), wo 29.03 (22u) in ZED-Vesalius

De vertoning van 25.03 wordt gevolgd door een nagesprek met Steven Bognar
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Outside the dox
Outside the Dox is de kleurrijke thuishaven van 
documentaires die durven afwijken van de klassieke 
aanpak. Films die experimenteren met vorm of inhoud 
en zo het genre verbreden en verrijken. Dit jaar drie 
eigenzinnige films die spelen met de idee dat een 
verhaal de realiteit (ver)vormt. Of het nu gaat om een 
diepgeworteld geloof in geesten, in de communistische 
ideologie of in een oeroude mythe, telkens bepaalt een 
bepaald discours de ervaring van de realiteit.

Red Africa
Na hun onafhankelijkheid in het begin van de jaren ‘60 zakt een lading Sovjet ambassadeurs 
af naar enkele jonge Afrikaanse naties om hun enthousiaste steun te betuigen en hulp aan te 
bieden bij de technische, sociale en culturele ontwikkeling van het land. Dit alles onder de 
vlag van gelijkheid en broederschap. Een bijzondere mozaïekfilm uitsluitend gemaakt met 
Sovjet archief (propaganda)materiaal, een fascinerende collage die de onderliggende 
doelstellingen van het Rode Rijk bij deze vriendelijke invasie langzaam maar zeker onthult.

1u05 - Rusland, Portugal - 2022 - Regie: Alexander Markov - D Engels, Russisch OT Engels
Vertoning: vr 24.03 (22u30), zo 26.03 (15u30) in ZED-Vesalius
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Ten-Ten, Cai-Cai
Wanneer de sterkste aardbeving ooit 
gemeten in Chili een eiland in het zuiden 
treft, geven inwoners betekenis aan de 
natuurramp via hun mythische verhalen 
en overtuigingen. Ten-Ten, Cai-Cai vertelt 
het verhaal van een geïsoleerde gemeen-
schap op een mysterieus eiland en kijkt 
naar de beleving van hun religie en hun 
geloof in mythes, legendes en boven-
natuurlijke krachten. Filmmakers Janet 
van den Brand en Timothy Wennekes zijn 
ondertussen vertrouwde gezichten en 
verschijnen al voor de derde keer met een 
film op DOCVILLE.

0u41 - België - 2022 - Regie: Janet van 
den Brand, Timothy Wennekes - D Spaans 
OT Engels Vertoning: do 23.03 (18u), di 
28.03 (22u15) in ZED-Vesalius

De vertoning van 23.03 wordt gevolgd door een 

nagesprek met de regisseurs.

ANHELL69
Een begrafenisauto rijdt door de 
straten van Medellín, terwijl een 
jonge regisseur vertelt over zi jn 
verleden in deze gewelddadige 
en conservatieve stad. Hij herinnert 
zich de productie van zijn eerste 
film, een B-film met geesten. De film 
lijkt vervloekt, wanneer de hoofdrol-
speler op 21-jarige leeftijd sterft aan 
een overdosis heroïne. En hij zal niet 
de laatste zijn. Geesten lijken wel de 
rode draad te vormen in het leven 
van de fi lmmaker, die er steeds 
meer door geobsedeerd raakt. Een 
broeierig, bizar, maar intrigerend 
portret van een man voor wie de 
realiteit doordrongen raakt van 
fantasie.

1u12 - Colombia, Roemenië, Frank-
rijk, Duitsland - 2022 - Regie: Theo 
Montoya - D Spaans OT Engels  
Vertoning: zo 26.03 (22u), do 30.03 
(16u) in ZED-Vesalius



DOCVILLE op Canvas

Ket & Doc

Sabam Avond

DOCVILLE en Canvas hebben elkaar jaren geleden al gevonden in hun gedeelde passie voor de betere 
auteursdocumentaire en zijn sindsdien trouwe partners in crime.  Naar aanleiding van het festival vertoont 
de cultuurminnende zender enkele boeiende documentaires die eerder op DOCVILLE stonden:

In vijf 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. 

Vertoning zondag 26.03 om 11u in Cinema ZED Vesalius

Auteursvereniging Sabam ondersteunt audiovisuele 
auteurs op verschillende manieren. Er is steun voor 
filmmakers die hun sporen reeds hebben verdiend, 
maar ook voor jong opkomend talent. Op de 
Sabam Avond worden enkele films vertoond die 
mede dankzij deze steun werden gerealiseerd.

Vertoning maandag 27.03 om 19u30 in Cinema ZED Vesalius

The Dissident A Parked Life Zolang we nog kunnen
2 oktober 2018.  Journalist Jamal Khas-
hoggi stapt het consulaat van Saoedi-Ara-
bië in Turkije binnen om zijn echtscheiding 
te formaliseren. Hij zal nooit meer naar 
buiten komen. Oscarwinnaar Bryan Fogel 
reconstrueert op verbluffende manier de 
verdwijning van de kritische journalist.  

Bryan Fogel, VS, 2020.  
Uitzending 26.03

In het voorjaar kan je op Canvas ook terecht voor volgende spraakmakende documentaires: Au-delà de nos Larmes, Laurent Ganier : Off 
The Record, Eclaireuses, Brian Wilson: Long Promised Road, Rainbow Warrior, Lazy Duck, Weg naar werk: Wasim in Kortrijk en White Riot.

Petar is één van de vele Oost-Europese 
vrachtwagenchauffeurs die wekenlang 
Europa doorkruisen in de hoop zijn gezin 
een betere toekomst te geven. Een veel-
kleurige kijk op het Europese continent, 
langs eindeloze snelwegen en parkings, 
van de woestijnen van Spanje tot het 
bevroren noorden van 
Noorwegen.

Peter Triest, België, 
2022. Uitzending 5.04

Vroeger stonden ze in elk dorp, tegenwoor-
dig worden ze steeds zeldzamer: de buurt-
winkel.  Een ontroerende en tegelijk humo-
ristische schets van drie sterke oudere 
vrouwen die hun winkel blijven openen 
zolang ze nog kunnen. Een mooi portret 
van een charmant gegeven dat met uit-
sterven is bedreigd. 

Philippe Niclaes, 
België, 2021. 
Uitzending 12.04

Bijzonder buitengewoon
Is ASS een stoornis of een kracht?

Eneris 
Een paarse walvis in een kapsalon? 
Soms lijkt een documentaire wel een sprookje! 

Leonie, Skeet en de biggen 
Het boeiende portret van een meisje dat boerin wil worden! 

Skate the city 
Skaters op zoek naar een plek. 

Warre en de Drie Wilgen
Beestjes in de tuin, beestjes in beeld.

SOLUS 
Frederic Siroul & Olga Lucovnicova (28 min.)

From Moerbeke with Love 
Laura De Baudringhien (22 min.)

Léon
Louise De Groef & Tine De Smet (28 min.)

In aanwezigheid van de regisseurs.
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VAF Vertoningssessie
Vrijdag 24.03 om 10u in Cinema ZED Vesalius

Tweemaal per jaar organiseert de 
afdeling Publiek van het Vlaams Audiovi-
sueel Fonds (VAF) een inspiratievolle dag 
rond markante thema’s voor bioscopen, 
distributeurs, festivals, cultuurcentra en 
andere filmorganisaties. Op vrijdag 24 
maart zijn ze te gast op DOCVILLE. Enkel 
op uitnodiging.

Sabam Pitch
Maandag 27.03 om 14u in Cinema ZED 
Vesalius

Sabam for Culture zet zich al decenia 
lang in voor de promotie, ontwikkeling 
en verspreiding van haar audiovisueel 
repertoire. Zo ondersteunt Sabam regis-
seurs en/of scenaristen rechtstreeks via 
een ontwikkelingsbeurs.

Science Talkies 
& Speeddate
Dinsdag 28.03 om 18u 
in 30CC/Minnepoort

ScienceVille vertoont niet enkel films, 
maar staat ook mee aan de wieg van 
nieuwe wetenschappelijke documentai-
res. Met wetenschapswatcher en mede-

oprichter van Nerdland Hetty Helsmoortel 
als coach pitchen enkele wetenschap-
pers hun onderzoeksdomein als topic 
voor een korte documentaire. Na een 
speeddate tussen de wetenschappers en 
met enkele filmmakers wordt beslist welke 
twee onderwerpen een productiebud-
get van €40.000 binnenrijven voor een 
nieuwe documentaire. 

In samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, Weten-
schap en Innovatie, Canvas, de Vrije 
Universiteit Brussel & Sabam

Masterclass: 
Steven Bognar
Woensdag 29.03 om 18u 
in Cinema ZED Vesalius

Oscarwinnaar Steve Bognar (American 
Factory) zakt af van zijn thuisstaat Ohio 
naar DOCVILLE voor een unieke master-
class rond de films die hij maakte tijdens 
zijn bekroonde carrière als documentai-
remaker.

Day of the Doc
Donderdag 30.03 vanaf 9u30 
in Cinema ZED Vesalius

Professionele documentairemakers komen 
traditiegetrouw samen op de laatste dag 
van DOCVILLE voor de jaarlijkse Day of 
the Doc. Een boeiende round-up van 
de stand van zaken van de Vlaamse docu-
mentairefilm met ruimte om te reflecteren 
over enkele interessante problematieken. 
Met dit jaar o.a. op het programma:

Panelgesprek over de relatie tussen 
documentairemaker en het onderwerp
Een panelgesprek n.a.v de film Subject. In de 
aanwezigheid van oa. Camilla Hall (regis-
seur Subject), Margaret Ratliff (personage 
van film) en Ellen Vermeulen (regisseur 9999).

Panelgesprek over publieksvriendelijk-
heid versus compromisloosheid
Naar aanleiding van een korte lezing van 
Peter Krüger gaan de documentairema-
kers in debat over hun rol in de samen-
leving. Het debat draait om de centrale 
vraag: moeten we als onafhankelijke 
makers compromisloos zijn of moeten we 
rekening houden met de steeds groei-
ende vraag naar publieksvriendelijkheid?

Panelgesprek door en over jonge film-
makers en hun toekomst
De maatschappij is aan het veranderen. 
Hoe kijken studenten en jonge filmmakers 
vandaag naar het documentaire genre 
en hun toekomst? Waar liggen ze van 
wakker? Over wat willen ze films 
maken en op welke manier?

DOCVILLE is niet alleen een publieksfestival, maar ook het platform voor activiteiten voor en 
door documentaire professionals. Verspreid over verschillende dagen zijn er activiteiten en 
netwerkmomenten voor professionals uit de documentairewereld.
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WO 22.03  
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 0:00

SCHOUWBURG  20:00 Openingsfilm: Iraq’s ...

DO 23.03  
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 0:00

ZED VESALIUS  16:00  House made of Splinters 18:00  Ten-Ten, ... 19:30  Le    Pacha, ma mère ... 21:30  Innocence

ZED VESALIUS  16:00  Merkel 18:00  Make People Better 20:00  All that breathes 22:00 Het einde van de ...

AUDITORIUM  20:00  Openingsavond ScienceVille

LOUNGE  22:00  Big Brain Band

MINNEPOORT 20:00  Free Money

KINEPOLIS 1  20:00  Apolonia, Apolonia

FOYER      ScienceVille Expo, Escaperoom AI: dead  line gemist! & Met VR de ruimte in

VR 24.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  10:00  VAF Vertoningssessie 14:00  Iraq’s... 16:00  All the Beauty and the Bloodshed 18:15  Theatre of Violence 20:15  Coup de Grace 22:00  Ghost ...

ZED VESALIUS  14:00  Geographies... 16:00  Last Stop Before... 18:00  After Nature 20:00  Mi Pais Imaginario 22:30  Red Africa

AUDITORIUM 20:00  De Humani Corporis Fabrica 22:00  Live dissectie

MINNEPOORT  20:00  Parcours

WAGEHUYS  17:30  Mi Pais Imaginario 19:30        Once upon a Time in Londongrad

KINEPOLIS 20:00  The Lost Leonardo

FOYER ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR de ruimte  in

   NATIONALE SELECTIE      INTERNATIONALE SELECTIE      TOPICS     SPECTRUM      OUTSIDE THE DOX      SCIENCEVILLE      SCIENCEVILLE VOOR KINDEREN      EVENEMENTEN                             IN- OF UITLEIDING

Festivalschema
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Openingsfilm: 
Iraq’s Invisible Beauty
Irak zoals je het nog nooit zag, met Latif al Ani, 

vader van de Iraakse fotografie, als gids.

Uitgelicht

Legendarisch filmmaker Werner Herzog duikt in 
de mysteries van het brein.

 Openingsavond ScienceVille: 
Theater of Thought

Uitgelicht

Topdokter Diethard Monbaliu voert live een dissectie uit op een 
digitale dissectietafel n.a.v de film De Humani Corporis Fabrica.

Live dissectie

Uitgelicht
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ZA 25.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  11:00  Kristos, ... 13:30  De Humani ... 16:00  A Compassionate Spy 18:00  Growing Up Female... 20:15  Bye Mom 22:15  The Lost Leonardo

ZED VESALIUS  10:30  The invention... 13:15  The Corridors... 16:00  The March on Rome 18:00  Het einde van de ... 20:00  Het Bijzondere levensverhaal van ... 22:00  ¡AI, AI, AI!

AUDITORIUM 10:30  Le phallus... 13:00  Subject 15:00  Rebels 16:15  D+ Waarom... 18:00  Nuclear Now         19:45  D+ Kernenergie: De... 21:30  Free Money

WAGEHUYS 11:00  Wolf 12:30  Leer 
je cam... 13:30  Whale Nation 16:00  Mad Science: ... 19:30  Theater of Thought

WAGEHUYS 15:00  Waterinspecteur 

WAGEHUYS Planetarium • Wormo Universalis • WetenschApps • Vind de wolf

KINEPOLIS 20:00  The Other Fellow

FOYER                      ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR de  ruimte in

ZO 26.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  11:00  Bye ... 14:00  Rojek 16:15  Bottle Conditioned 18:00  Dreaming Walls 20:00  Echo 21:45  Soviet Bus Stops

ZED VESALIUS  11:00  Ket & Docs 13:30  The Thief... 15:30  Red ... 17:30  The Woman of Stars and... 19:45  The March on Rome 22:00  ANHELL69

AUDITORIUM  11:00  Rebels 14:30  Le phallus et... 16:30  D+ Psychoanal... 18:00  Ghost ... 20:00  Deep Rising 22:00  Theatre of Violence

WAGEHUYS  11:00  Wolf 13:30  Onze... 17:00  Hetty stelt voor ... 19:30         The Hunt for Planet B

WAGEHUYS Planetarium • Wormo Universalis • WetenschApps • Vind de wolf • Green screen 20:30  Sterrenkijken

WAGEHUYS 10:00  Insect Road Show 13:30  Maak... 15:00  Leren.. 16:00  Word forensisch...

WAGEHUYS 15:00  Stadsnatuurwandeling

KINEPOLIS  20:00  A Compassionate Spy

FOYER              ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR de   ruimte in

MA 27.03  
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 0:00

ZED VESALIUS  14:00  Le Pacha, ma mère... 16:00  The Other Fellow 18:00  Innocence 20:00  Beest 22:00 The Fire Within

ZED VESALIUS  14:00  SABAM Filmmakers ... 16:00  The Hunt for Planet B 18:00  Coup de ... 19:30  Sabam   Avond 21:45  The invention of the Other

AUDITORIUM  20:00 AI-What’s...   21:15 D+ AI AI AI De Podcast

MINNEPOORT  18:00  Merkel 20:00  Bottle ... 21:30  Biertasting Lambiek

KINEPOLIS  20:00  After Work

HET STRAND 17:00  Podcast ...

FOYER        ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! &   Met VR de ruimte in

   NATIONALE SELECTIE      INTERNATIONALE SELECTIE      TOPICS     SPECTRUM      OUTSIDE THE DOX      SCIENCEVILLE      SCIENCEVILLE VOOR KINDEREN      EVENEMENTEN                             IN- OF UITLEIDING
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Is kernenergie deel van het probleem of net de oplossing? 
Wegen de voordelen op tegen de gevaren?

Kernenergie : 
De redder van de klimaatcrisis?

Uitgelicht

Kom na The Hunt for Planet B mee de sterrenhemel 
afspeuren met de telescopen van Sterrenwacht Altair.

Sterrenkijken

Uitgelicht

Dorst gekregen na de film Bottle Conditioned? 
Kom proeven van het culturele erfgoed van de Zennevallei. 

Biertasting

Uitgelicht
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DI 28.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  11:00  Soviet ... 14:00  The Woman ... 16:00  The Longest Goodbye 18:15  Catching the Pirate King 20:15  Holding up the Sky 22:15  Ten-Ten...

ZED VESALIUS  11:00  The Corridors ... 14:00  Deep ... 16:00  All that breathes 18:00  Geographies of ... 20:30  The Thief Collector 22:30  Last Stop Before...

AUDITORIUM 20:00  Make People Better 21:30  D+ Op naar de maak...

MINNEPOORT 18:00  Science Talkies 20:30  Onze Natuur

KINEPOLIS 20:00  All the Beauty and the Bloodshed

FOYER ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR    de ruimte in

WO 29.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  11:00  After... 14:30  Wolf 16:15  Apolonia, Apolonia 18:30  Iraq’s Invisible Beauty 20:30  The Fire Within 22:30  Werner Herzog: ...

ZED VESALIUS  11:00  Once upon a ... 14:00  Kristos ... 16:00  9 to 5: The Story of a ... 18:00  Masterclass... 19:30           American Factory 22:00  Growing Up Female...

AUDITORIUM  20:30  Parcours

HET DEPOT  20:00  Hetty Helsmoortel : Missie 2022

KINEPOLIS 20:00  The Longest Goodbye

FOYER       ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR    de ruimte in

DO 30.03  
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 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 0:00

ZED VESALIUS  09:30  Subject 11:15  Het onderwerp 14:00  Day of the Doc 17:30  Werner Herzog: ... 20:00  Slotavond: Prijsuitreiking & A Bunch ...

ZED VESALIUS  11:00  Nuclear Now 14:00  The March ... 16:00  ANHELL69 18:00  After Work 20:30   A Bunch of Amateurs

KINEPOLIS 20:00  House made of Splinters

FOYER                                                               ScienceVille Expo, Escaperoom AI: deadline gemist! & Met VR    de ruimte in

   NATIONALE SELECTIE      INTERNATIONALE SELECTIE      TOPICS     SPECTRUM      OUTSIDE THE DOX      SCIENCEVILLE      SCIENCEVILLE VOOR KINDEREN      EVENEMENTEN                             IN- OF UITLEIDING
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Denk mee na over de maakbaarheid van onze baby’s via de film 
Make People Better, een debat en installatie.

Op naar de maakbare baby?

Uitgelicht

Oscarwinnaar Steven Bognar komt naar DOCVILLE voor een masterclass, 
een best-of van zijn films én een zegje in de jury.

Artist in Focus: Steven Bognar

Uitgelicht

Een ontroerend, grappig en onvergetelijk portret van een groep 
filmliefhebbers met een groot hart.

Slotavond: Prijsuitreiking & 
A Bunch of Amateurs

Uitgelicht
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Soviet Bus Stops .................................... 12
  zo 26.03 (21u45), di 28.03 (11u)
Subject ................................................... 31
  za 25.03 (13u), do 30.03 (9u30)

T
Ten-Ten, Cai-Cai ................................... 39
  do 23.03 (18u), di 28.03 (22u15)
The Corridors of Power ......................... 29
  za 25.03 (13u15), di 28.03 (11u)
The Fire Within ....................................... 21
  ma 27.03 (22u), wo 29.03 (20u30)
The Hunt for Planet B ............................. 23
  zo 26.03 (19u30), ma 27.03 (16u)
The invention of the Other ................... 11
  za 25.03 (10u30), ma 27.03 (21u45)
The Longest Goodbye .......................... 23
  di 28.03 (16u), wo 29.03 (20u)
The Lost Leonardo ................................. 32
  vr 24.03 (20u), za 25.03 (22u15)
The March on Rome ............................. 10
  zo 26.03 (19u45), do 30.03 (14u)
The Other Fellow ................................... 33
  za 25.03 (20u), ma 27.03 (16u)
The Thief Collector ................................ 10
  zo 26.03 (13u30), di 28.03 (20u30)
The Woman of Stars and Mountains ..... 8
  zo 26.03 (17u30), di 28.03 (14u)
Theater of Thought ................................ 15
  do 23.03 (20u), za 25.03 (19u30)
Theatre of Violence .............................. 28
  vr 24.03 (18u15), zo 26.03 (22u)

W
Werner Herzog: Radical Dreamer ....... 32
  wo 29.03 (22u30), do 30.03 (17u30)
Whale Nation ........................................ 25
  za 25.03 (13u30)
Wolf ........................................................ 25
  za 25.03 (11u), zo 26.03 (11u), wo 29.03 (14u30)

9
9to5: The Story of a Movement............ 37
  wo 29.03 (16u)

A
A Bunch of Amateurs ........................... 31
  do 30.03 (20u), do 30.03 (20u30)
A Compassionate Spy ......................... 31
  za 25.03 (16u), zo 26.03 (20u)
After Nature ........................................... 19
  vr 24.03 (18u), wo 29.03 (11u)
After Work .............................................. 28
  ma 27.03 (20u), do 30.03 (18u)
AI-What’s going on? ............................. 17
  vr 24.03 (22u15), ma 27.03 (20u)
All that breathes ..................................... 9
  do 23.03 (20u), di 28.03 (16u)
All the Beauty and the Bloodshed ...... 34
  vr 24.03 (16u), di 28.03 (20u)
American Factory................................. 37
  wo 29.03 (19u30)
ANHELL69 ............................................... 39
  zo 26.03 (22u), do 30.03 (16u)
Apolonia, Apolonia ................................ 9
  do 23.03 (20u), wo 29.03 (16u15)

B
Beest ........................................................ 7
  ma 27.03 (20u)
Bottle Conditioned ............................... 35
  zo 26.03 (16u15), ma 27.03 (20u)

C
Catching the Pirate King ........................ 5
  di 28.03 (18u15)
Coup de Grâce ...................................... 3
  vr 24.03 (20u15), ma 27.03 (18u)

D
Dag Ma .................................................... 7
  za 25.03 (20u15), zo 26.03 (11u)
De Humani Corporis Fabrica ............... 19
  vr 24.03 (20u), za 25.03 (13u30)
Deep Rising ........................................... 27
  zo 26.03 (20u), di 28.03 (14u)
Dreaming Walls ....................................... 5
  zo 26.03 (18u)

E
Echo ......................................................... 7
  zo 26.03 (20u)

F
Free Money ........................................... 27
  do 23.03 (20u), za 25.03 (21u30)
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