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Tussen 17 en 29 april 2018 is Dilbeek weer één van de locaties van het MOOOV 
Filmfestival!

Via het festival maken jullie opnieuw kennis met films rond verscheidene 
maatschappelijke thema’s. Ze zijn afkomstig uit alle continenten en geven het 
publiek een andere kijk op de wereld. Centraal in het festival staan dit jaar twee 
thema’s: enerzijds de globale beweging SheDecides, gestart in 2017 rond de 
fundamentele rechten van meisjes en vrouwen. En anderzijds de aandacht voor 
regisseurs van andere origine, regisseurs In diaspora.

Inhoudelijk mikt MOOOV op films die balanceren tussen cultuur en 
ontwikkelingssamenwerking, tussen louter artistiek en puur sensibiliserende 
films. Het gaat om kwaliteitsvolle cinema, artistiek verantwoord en met warme 
aandacht voor de mensen. Beginnen doen we met “Marlina, the murderer in four 
acts”, een Indonesische feministische western.

Zoals bij de voorbije edities het geval was, krijgt ook wereldmuziek hier een plaats. 
Ontdek het in de programmabrochure. En in Lou’s Plek is ook dit jaar weer ‘plek’ 
voor een exotische schotel en een goed glas.   

MOOOV Filmfestival wordt georganiseerd door RIS (Raad voor Internationale 
Samenwerking) Dilbeek, in samenwerking met CC Westrand. Maak ook kennis met 
– een deel van - onze aangesloten verenigingen op de open avond op vrijdag 20 
april 2018. Tijdens het festival kan  je in de wandelstraat een expositie van de RIS 
bewonderen, naast de fototentoonstelling, dit jaar van de fotografe Vida Dena, die 
de foto van het affichebeeld maakte.. 

Kom je graag meer te weten over het komende MOOOV Filmfestival en zijn 
gedetailleerd programma, dan verwijzen we graag naar volgende websites:

www.mooov.be

www.RISDilbeek.be

MOOOV Filmfestival, editie 2018!

 
Namens RIS Dilbeek,

GUIDO VAN LIERDE

VOORWOORD

MOOOV Dilbeek met de steun van:

MOOOV vzw wordt betoelaagd door:

Mediapartner:

Partners van MOOOV Filmfestival 2018:



4

TENTOONSTELLING
FO T O GR A F E  V ID A  DEN A

De affiche van MOOOV Filmfestival 2018 
is van de hand van Vida Dena (°1984), 
een Iraanse kunstenares, fotografe en 
filmmaakster. Vida werd geboren in 
Teheran. In 2013 verhuisde ze naar Gent 
om er aan het KASK film te studeren. 
Momenteel werkt en woont ze in Brussel.
In de zomer van 2016 reisde Vida terug 
naar Iran voor een reeks foto’s in opdracht 
van MOOOV. In de stad Orumieh, in het 
noordwesten van Iran, ligt een zoutmeer 
dat bekend staat om zijn bijzondere roze 
kleur. Met de kleur van het water in de 
witte, zoute omgeving van Orumieh, lijkt 
het wel of je er op een andere planeet 
bent. Vida nam er foto’s van mensen die 
op hun beurt ook foto’s maakten. 

De affiche toont een koppel dat in het meer 
staat. De jongen maakt zijn GSM proper 
met de sjaal van het meisje omdat hij een 
selfie wil maken terwijl hij op het water 
drijft. De vrouw staat volledig gekleed in 
het water. In Iran is het namelijk verboden 
voor vrouwen om in het openbaar een 
badpak te dragen. Hoewel het gevoel van 
zoutwater op je kleding verre van prettig 
is, kan de vrouw niet weerstaan aan de 
lokroep van het meer. Wat moet je anders 
als vrouw in Iran, als je het gevoel van 
gewichtloos wil ervaren? 

Meer info over Vida Dena: www.vidadena.
com. Volg haar op instagram (vidavena) 
en blijf zo op de hoogte van haar nieuwste 
werken.

ARTIST TALK: Begeleide rondleiding met Vida Dena om 20u00. De rondleiding is 
gratis maar reservatie is gewenst en kan via david.robberecht@dilbeek.be

28.03 - 20.04

EX
P

O

Wist je dat... 1 op de 10 Vlamingen in armoede leeft? #SDG’s #SDGVoice2018



5LAATSTE INFO OP WWW.MOOOV.BE

RIS
R A A D  V O OR  IN T ERN AT ION A L E  S A MEN W ERK ING

Het MOOOV Filmfestival wordt in Dilbeek mogelijk gemaakt door de RIS. Deze 
adviesraad verenigt meer dan 20 lidorganisaties die vanuit Dilbeek een werking 
uitbouwen in ontwikkelingslanden. 9 lidorganisaties zetten hun schouders mee onder
MOOOV Filmfestival. We wensen deze mensen van harte te danken. Zij zetten met 
MOOOV Filmfestival mensen en ideeën in beweging. Spreek hen gerust aan, ze vertellen 
je graag meer over de projecten die ze steunen. Het gaat om volgende organisaties:

Amnesty International streeft de naleving van 
alle mensenrechten na. Mensenrechten zijn de 
fundamentele rechten en vrijheden waarop iedere 
mens aanspraak kan maken. Wie je ook bent, 
waar je ook woont, je hebt deze rechten omdat je 
een mens bent. De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens is daarbij de leidraad.

A M N E S T Y  I N T E R N AT I O N A L

Als kleine vrijwilligersgroep steunt Bagaya-
Kapelle ontwikkelingsprojecten in Bagaya, 
een klein dorp in Zuid-Senegal. De werkgroep 
Bagaya-Kapelle werkt er samen met de lokale 
bevolking kleinschalige projecten uit die passen 
in een meerjarenplan. De projecten situeren 
zich op niveau van onderwijs, gezondheidszorg, 
landbouw en drinkwater voor iedereen.

B A Y A G A - K A P E L L E

Café Combinne is een praatcafé waar 
Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar in 
een ongedwongen en gezellige sfeer kunnen 
ontmoeten. Ben je anderstalig en oefen je graag 
op een leuke manier je Nederlands of ben je 
Nederlandstalig? Spring dan zeker eens binnen en 
geniet mee van dit boeiende gebeuren.

C A F É  C O M B I N N E (Elke do. van 19.30 tot 22.00 uur in Den Tat, Kalenbergstraat 9, Dilbeek.)

28.03 - 20.04
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Grenzeloos milieu is een non-profit vereniging ten
voordele van het grenzeloze milieu én de arme 
bevolking in Indonesië. Er wordt advies gegeven op 
vlak van afvalbeheer en er wordt gesensibiliseerd 
op vlak van geboortebeperking.

G R E N Z E L O O S  M I L I E U

Kurukshetra is ontstaan uit Vlaamse 
yogaverenigingen en werkt samen met 
melaatsengemeenschappen in Noord-India op 
vlak van gezondheidszorg, opvoeding en respect
voor het milieu. De organisatie ondersteunt 
deze mensen om opnieuw te integreren in de 
samenleving en om hun menswaardigheid terug 
te vinden.

K U R U K S H E T R A

PAMA Itterbeek steunt de ‘Ark van Noach’. Het 
is een project waar 250 kinderen en tieners 
deelnemen aan verschillende activiteiten. Ze 
komen allen uit kansarme periferieën van de 
stad Alagoinhas, gelegen in de deelstaat Bahia 
van Brazilië. Via verschillende activiteiten 
zoals plastische kunst, knutselen, muziek 
maken, schoolradio, gezelschapspelen, dans, 
alfabetisering en informatica worden kinderen 
gemotiveerd om naar school te gaan.

PA S T O R A L  D O  M E N O R  D E  A L A G O I N H A S  B R A S I L

Eerlijke handel is dé manier om het lot van 
miljoenen boeren te verbeteren. Velen van hen 
zijn nu de speelbal van onrechtvaardige handel die 
hen verhinderen het leven te leiden waar ze recht 
op hebben. De Oxfam Wereldwinkel wil mensen 

O X FA M  W E R E L D W I N K E L  D I L B E E K

Wist je dat... honger de voornaamste doodsoorzaak is in de wereld? #SDG’s #SDGVoice2018
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Al meer dan 30 jaar steunt Sem Terra de landloze 
boeren in hun strijd tegen de onderdrukking en 
uitbuiting door grootgrondbezitters. Vandaag 
groep-
eert en ondersteunt Sem Terra 5 miljoen 
landloze boeren in hun streven naar een 
eerlijke grondverdeling en naar betere 
levensomstandigheden voor de kleine 
boerenfamilies in Brazilië. Sem Terra bodegem 
ondersteunt de lokale gemeenschap met kleine
projecten zoals geiten- en kippenteelt, handwerk-
cursussen, familiale biogasinstallaties

S E M  T E R R A

Siddartha kiest in Ethiopië voor de zwaksten uit
de samenleving. alle inzet gaat naar daklozen,
straatjongeren, alleenstaande moeders en 
meisjes en weeskinderen. Een korte, krachtige 
opleiding geeft hen ‘eindelijk’ een menswaardige 
toekomst!

S I D D A R T H A

Memisa is een Belgische NGO actief in medische 
ontwikkelingssamenwerking. We strijden voor de 
toegang tot gezondheidszorg, vooral voor de meest 
kansarmen. Het verminderen van moederen 
kindersterfte is één van onze prioriteiten. 
In de democratische republiek Congo geven we 
structurele steun aan 31 gezondheidszones, voor 
meer dan 4,5
miljoen inwoners.

M E M I S A

bewust maken van het belang van eerlijke handel. 
als consument maak je wel degelijk een verschil 
voor de kleine producent in het zuiden. je vindt de 
Oxfam wereldwinkel in de Kasteelstraat 26, 1700 
Dilbeek.
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Marlina is nog maar net weduwe 
geworden – ze bewaart haar echtgenoot 
als een mummie in een hoek van haar 
woonkamer – wanneer een lokale bende 
zich meldt in de afgelegen boerderij. Ze 
zeggen dat ze haar zullen beroven, dat ze 
haar waarschijnlijk ook 
zullen verkrachten, maar 
dat ze eerst graag een 
maaltijd willen. 

Dat dit niet goed kan aflopen voor de 
ongewenste bezoekers, suggereert 
de titel al. Met het hoofd van de 
vermoorde bendeleider gaat Marlina 
naar het politiebureau. Maar daarmee 
is ze als alleenstaande vrouw op het 
oerconservatieve en patriarchale eiland 
Sumba nog niet uit de problemen. Ze 

krijgt te maken met de revanche van de 
overlevende bendeleden. 

Met betoverende cinemascope beelden 
van schilderachtige landschappen en 
een Morriconeachtige filmscore doet de 

film helemaal aan een 
western denken, maar de 
jonge regisseuse draait 
hier de rollen om: de 
vrouw laat zich niet zomaar 

slachtofferen en neemt het heft zelf in 
handen. Deze indirecte commentaar op de 
situatie van de vrouw in het patriarchale 
Indonesië en de vrouwelijke solidariteit 
en zelfredzaamheid geven de film een 
interessante feministische toets. In tijden 
van “girl power” maakte Mouly Surya een 
originele en frisse film. 

“Gestileerde, 
feministische western 

over vrijgevochten 
vrouw.”

REGIE Mouly Surya // Indonesië // 2017 // 90’ OV Indonesisch OT Nederlands, Frans 
DB MOOOV 

MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS 17.04 / 20U30

Wist je dat... het gemiddeld bruto uurloon van mannen in België
(volgens de laatste cijfers) zo’n 10% hoger ligt dan dat van vrouwen? #SDG’s #SDGVoice2018
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REGIE Mouly Surya // Indonesië // 2017 // 90’ OV Indonesisch OT Nederlands, Frans 
DB MOOOV 

COMBO DIL’ ARTE 17.04 / 22U00

Wandelstraat Westrand PRIJS gratis

Klassiek, pop, jazz, blues, ... geen genre is 
taboe voor deze pianist.

Naast recepties, trouwfeesten en be-
drijfsfeesten is Tom Deberlanger de vaste 
pianist van de “DUK-Coverband” en de 
“Forever Band”. Hij mocht daarnaast ook 
reeds het podium delen met een hele rits 
artiesten als Paul Michiels, Yannick Bovy, 
Johnny Logan, Sergio, De Romeo’s,... Op 
dit moment studeert hij ook nog jazz-
piano in de kunstacademie Dil’arte in de 
klas van Stijn Wauters.

Voor de openingsavond musiceert hij 
samen met Katoo Diegenant. Zij volgt 
jazz-zang in de klas van Emilie Leysen. 
Dansen, zingen, woord: zet Katoo op een 
podium en ze is gelukkig. Toch lijkt de 

passie voor het zingen de bovenhand te 
nemen. Met een musical achtergrond 
verdiept ze zich nu in andere genres in de 
muziekacademie te Dilbeek.

Gratis concert, wandelstraat Westrand

TOM BERLANGER EN KATOO DIEGENANT



FI
LM

10

Na de vakantie komen Laïs en Lucas bij 
elkaar te zitten in de klas. Lucas werd 
een gesloten jongen, sinds hij door een 
ongeval in een rolstoel zit. Laïs lijkt wel 
zijn tegenpool: uitbundig, brutaal en 
eigenwijs. Zij woont bij haar moeder en 
mist een vader in haar leven. In Lucas lijkt 
ze de geschikte partner 
in crime te vinden; zij 
krijgt hem namelijk zover 
om samen met haar op 
zoek te gaan naar haar 
vader. 

Met alleen een foto van de opvallende 
truck van haar vader op zak, trekken de 
twee naar een truckerscafé, zo’n 30 km 
van huis… 

Deze coming-of-age/roadmovie is een 
warm verhaal over vriendschap en 
de zoektocht naar een eigen plek. De 
regisseur neemt zijn jonge publiek au 
sérieux en schotelt hen geen stereotype 
karakters voor. De kinderen zijn geen 
superhelden of wizz kids, de volwassenen 

geen slapstickfiguren.

D’Addio laat zijn 
personages rondrijden 
over de zanderige wegen, 

doorheen een schitterend landschap. 
Het schept zowel een gevoel van vrijheid 
als van nietigheid. ON WHEELS is een 
mooi voorbeeld van hoe je een boeiende 
familiefilm maakt zonder te vervallen in 
kolder die aan een up tempo voorbijflitst.

“Inspirerende reis
 over zelfontdekking”

 

REGIE Mauro D’Addio  // Brazilië // 2017 // 72’ OV Portugees OT Nederlands DB MOOOV

ON WHEELS 18.04 / 17U00

Wist je dat... in Vlaanderen meer dan 10% van de secundaire scholieren vroegtijdig de schoolbanken verlaat? 
#SDG’s #SDGVoice2018 
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REGIE Mauro D’Addio  // Brazilië // 2017 // 72’ OV Portugees OT Nederlands DB MOOOV
REGIE Kaouther Ben Hania // Tunesië, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Libanon, Qatar,
Zwitserland // 2017 // 100’ OV Arabisch OT Nederlands DB Cinéart

LA BELLE ET LA MEUTE

Mariam, een vrolijk Tunesisch meisje 
met grote lachende ogen, is 21. Zij en 
haar vriendin maken zich op voor een 
feestje. Ze schminken zich, passen een 
sexy jurk. Op de dansvloer laat Mariam 
zich verleiden door de knappe Youssef. 
En dan zien we Mariam 
plots in tranen, met een 
gescheurde jurk, zonder 
schoenen noch handtas. 

Ze is verkracht. Gedurende de rest van 
de nacht zal Mariam moeten vechten 
voor haar rechten en haar waardigheid. 
Maar hoe kan recht zegevieren als het 
aan de kant van de folteraars staat? Van 
ziekenhuis tot politiebureau, Mariam voelt 
de minachting en de intimidatie aan de 
lijve… 

Dit schokkende verhaal is gebaseerd 
op waargebeurde feiten. De jonge 
debuterende cineaste vertelt het zonder 
veel franjes. Als documentairemaakster 
toont ze deze kafkaiaanse nacht op een 

realistische manier. 
Het camerawerk is 
van een bijzondere 
vernuftigheid. De 
cineaste verdeelt het 

verhaal in 9 hoofdstukken van telkens 
één ononderbroken shot. De jonge actrice 
Mariam Al Ferjani incarneert Mariam op 
indrukwekkende wijze en als kijker volg 
je haar hartslag gedurende die éne nacht.

“Almaar meer
benauwende, 

strijdlustige film”

18.04 / 20U30
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19.04 / 20U30

REGIE Nabil Ayouch  // Marokko, België, Frankrijk // 2017 // 119’ OV Arabisch, Berbers, 
Frans OT Nederlands DB Cinéart

1982, Marokko, het Atlasgebergte. 
Abdullah, een gedreven onderwijzer mag 
geen les meer geven in de Berbertaal 
en hij vertrekt gedesillusioneerd naar 
Casablanca. 2011, Casablanca, een 
bruisende stad. Vier mensen die hun 
eigen leven willen leiden. 
Hakim is een groot fan 
van Freddy Mercury 
en wil in Frankrijk een 
rockcarrière uitbouwen. 

Salima wil een vrijgevochten vrouw 
zijn, maar moet thuis opboksen tegen 
haar dominante man. Joe, een joodse 
restauranthouder, zit klem tussen zijn 
verlangens en zijn afkomst. En dan is er 
nog Inès, een verwende tiener die haar 
seksualiteit ontdekt. De echo van de 

verbrijzelde dromen van Abdullah en de 
frustraties van Hakim, Salima, Joe en Inès 
zijn de vonken die de stad in lichterlaaie 
zullen zetten. 
In deze mozaïekfilm fileert Nabil Ayouch op 
kritische wijze opnieuw de Marokkaanse 

samenleving. 

De verschillende per-
sonages dromen van een 
betere toekomst of van de 

liefde, maar het is niet altijd makkelijk 
om die dromen waar te maken in een 
samenleving waar fundamentalisme aan 
belang wint. RAZZIA betekent ‘overval’ in 
het Arabisch en de film knettert van de 
urgentie en de noodzaak.

“Een must voor al wie 
geïnteresseerd is in 

dappere filmmakers”

RAZZIA

Wist je dat... er jaarlijks ongeveer 6 miljoen mensen sterven ten gevolge van tabaksgebruik? 
Meer dan 600.000 hiervan zijn niet-rokers die passief meeroken. #SDG’s #SDGVoice2018 
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19.04 / 20U30

REGIE Nabil Ayouch  // Marokko, België, Frankrijk // 2017 // 119’ OV Arabisch, Berbers, 
Frans OT Nederlands DB Cinéart

20.04 / 20U30A SEASON IN FRANCE
REGIE Mahamat-Saleh Haroun // Frankrijk // 2017 // 100’ OV Frans OT Nederlands 
DB Imagine

Abbas, een alleenstaande vader en leraar 
Frans, is uit het oorlogsgebied van de 
Centraal Afrikaanse Republiek gevlucht 
met zijn zoon, dochter en zijn broer 
Etienne. Terwijl de weduwnaar rouwt om 
zijn omgekomen vrouw, werkt hij aan een 
nieuw leven in Frankrijk. 

Met de beste intenties 
verkoopt hij fruit 
tegen een mager loon, 
verschijnt hij bij overheidsafspraken, 
werkt hij aan een relatie met zijn Franse 
vriendin en zorgt hij voor zijn kinderen. 
Voor hen houdt hij zich sterk, maar 
telkens opnieuw komt het trauma van de 
oorlog naar boven en ondanks alles wordt 
hij door de Franse overheid beschouwd 

als tweederangsburger die moet uitgezet 
worden. 

Tsjaads filmmaker Mahamat-Selah 
Haroun woont zelf al dertig jaar in 
Frankrijk, maar dit is de eerste speelfilm 

die hij daar situeert. 
Hij schetst daarin een 
melancholisch beeld van 
hoe illegale immigranten 
Frankrijk ervaren. Haroun 

laat zien hoe alle hoop wegebt uit Abbas’ 
leven en hoe het tot hem doordringt dat hij 
en zijn kinderen nergens meer welkom zijn. 
Ebouaney weet de man in die neerwaartse 
spiraal perfect te belichamen. Zeer 
intense film, super actueel thema, zonder 
veel poeha verfilmd.

“Een gevoelige en 
empathische film”
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Feestzaal Westrand // INKOM gratis

20.04 / 22U15

Het Ghent Folk Violin Project, onder 
leiding van Wouter Vandenabeele, staat al 
enkele jaren bekend om zijn originele mix 
van folk, wereldmuziek, klassiek en jazz. 
De warme klanken van de getalenteerde 
jonge celliste Jasmijn Lootens werden 
toegevoegd aan de swingende folk stijl 
van Naomi Vercauteren, de harmonische 
ondersteuning van gitarist Jeroen 
Knapen en de veelzijdigheid van Wouter. 
Met de viool van Shalan Alhamwy en 
de Arabische luit van Elias Bachoura 
krijgt het gevarieerde repertoire van 
GFVP er een betoverende Syrische toets 
bovenop. Naast eigen werk van Elias 
en Wouter, brengen ze ook muziek van 
gerenommeerde Arabische componisten 
als Munir Bachir en Anouar Brahim 
en traditionele Belgische en Griekse 

melodieën. Dit alles wordt vermengd 
met beklijvende taksims en verrassende 
improvisaties waarbij de diverse stijlen 
van de muzikanten prachtig tot uiting 
komen.

Voor deze avond verhuist de MOOOV 
bar naar de feestzaal. We voorzien 
Syrische hapjes en fairtrade dranken aan 
democratische prijzen.

GHENT FOLK VIOLIN PROJECT

Wist je dat... je om 1kg rundsvlees te produceren 16.000 liter water nodig hebt?
 Hiermee kan je zo’n 135 keer je bad vullen. #SDG’s #SDGVoice2018
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TH
EATER

MINING STORIES 21.04 / 20U30

CREATIE Silke Huysmans en Hannes Dereere DRAMATURGISCH ADVIESDries Douibi 
TECHNIEK Christoph Donse Decor Frédéric Aelterman & Luc Cools PRODUCTIE Kunsten-
werkplaats Pianofabriek, Bâtard Festival COPRODUCTIE KAAP MET DE STEUN van VGC en 
Sabam TICKETPRIJS 14 euro (basisprijs)/ 12 euro (+65) / 8 euro (-21)

Silke Huysmans en Hannes Dereere
Intrigerende reis naar aanleiding van een 
ecologische ramp.

Brazilië 2015. Een verwoestende 
modderstroom met giftig mijnafval veegt 
verschillende dorpen van de kaart om 
zich uiteindelijk in de 600km lange rivier 
Rio Doce te storten. Dat gebeurde op 
amper een paar kilometer van de plek 
waar Silke Huysmans is opgegroeid. In 
een regio waar drie op vier mensen in 
de mijnindustrie werken, voelt de ramp 
als een tabula rasa. Na twintig jaar keert 
ze voor het eerst terug, samen met haar 
artistieke partner Hannes Dereere. Daar 
interviewen ze betrokkenen en maken 
ze de gevolgen van de ramp van dichtbij 
mee. Terug thuis vullen ze de gebeurtenis 

aan met extra beschouwingen van o.a. de 
econoom Paul De Grauwe en de neuroloog 
Luc Crevits.

Mining Stories is geen whodunit, geen 
reconstructie van de ramp, maar 
een intrigerende reis doorheen een 
kluwen van persoonlijke verhalen en 
maatschappelijke thema’s die voor je 
ogen worden ontward. Theatermakers 
Silke Huysmans en Hannes Dereere 
zijn gefascineerd door de impact van 
landschappen en omgevingen op het 
dagelijkse leven. In hun werk vertrekken 
ze haast nooit vanuit de beschrijving van 
de mens zelf, maar vanuit de systemen, 
gebouwen en verhalen die mensen 
achterlaten.
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REGIE Marco Dutra, Juliana Rojas // Brazilië, Frankrijk  // 2017 // 135’ OV Portugees 
OT Nederlands DB MOOOV 

Clara is een Afro-Braziliaanse verpleeg-
ster. Ze solliciteert voor kinderverzorgster 
bij de knappe Ana, die ongehuwd zwanger 
is en verstoten werd door haar rijke 
familie. Clara oogt kwetsbaar en reageert 
merkwaardig afwezig wanneer Ana haar 
een muziekdoos laat zien. 
Wat is er met haar aan de 
hand? En wat is er aan de 
hand met Ana? Waarom 
neemt ze Clara toch aan? 

En wat betekenen die stukken vlees 
in de koelkast en die nachtelijke 
slaapwandelingen? Tussen de twee 
vrouwen ontstaat een hechte band. Bij 
de bevalling sterft Ana en blijft Clara 
alleen achter met Ana’s baby. Zo goed en 
zo kwaad als ze kan, beschermt ze het 

schattige jongetje tegen zijn lot. Maar hoe 
ouder hij wordt, hoe sterker de roep klinkt 
van de volle maan… 

Good Manners is een atypische 
horrorfilm, want de film overstijgt het 

genre met commentaar 
op de Braziliaanse 
klassenmaatschappij en 
presenteert het thema 
van de moederliefde in 
een nieuwe vorm. Door 

de twee makers is er heel veel zorg 
besteed aan de filmstijl: een betoverende 
belichting, gestileerde decors en muzikale 
intermezzo’s. Een ontroerende film met 
ruimte voor reflectie. Wellicht de liefste 
horrorfilm die je ooit zag. 

“Echt uniek en 
verrassend 

ontroerend“

GOOD MANNERS 23.04 / 20U30

Wist je dat... minder dan 1% van de toegankelijke watervoorraad op aarde gebruikt kan worden 
als drinkwater? Laten we er dan ook zuinig en efficiënt mee omspringen!  #SDG’s #SDGVoice2018
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REGIE Marco Dutra, Juliana Rojas // Brazilië, Frankrijk  // 2017 // 135’ OV Portugees 
OT Nederlands DB MOOOV 

23.04 / 20U30 24.04 / 20U30

Anno 1929 wonen de Aboriginal Sam 
Kelly en zijn vrouw Lizzie op het land van 
Fred Smith, een vriendelijke predikant. 
In tegenstelling tot vele andere blanken 
gaat Fred wel respectvol om met de 
oorspronkelijke bewoners van het land. 
Maar dan krijgt de 
dominee een nieuwe 
buurman: ex-militair 
Harry March, aangesteld 
als nieuwe stationschef. 

Deze blijkt helemaal 
geen eerbied te hebben voor mensen 
met een andere huidskleur. Wanneer 
Sam en zijn vrouw gevraagd worden 
om het station te renoveren, wordt Sam 
vernederd en beschouwt Harry Lizzie als 
zijn persoonlijke seksuele speeltje. De 

spanningen stijgen ten top als Harry de 
zoon van Sam en Lizzie vastketent. 

Warwick Thornton gebruikt het 
westerngenre om een aangrijpend 
verhaal te vertellen over het historisch 

diepgewortelde racisme 
van de blanken tegenover 
de Aboriginals. De hitte, 
de rode aarde, het stof 
en de woestijn zijn de 
karakteristieke elementen 
in deze film over 

kolonialisme, macht en uitbuiting. Grootse 
cinema die tegelijk ruw en poëtisch oogt 
en waarbij de prachtige, ongerepte natuur 
voor schitterende achtergrondbeelden 
zorgt.

“Schokkende 
wreedheid en 
betoverende 

schoonheid in western 
verpakt”

REGIE Warwick Thornton  // Australië // 2017 // 113’ OV Engels, Arrernte  
OT Nederlands DB Post Bills 

SWEET COUNTRY
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25.04 / 20U15CULT!LIVE
RAKETKANON PLAYS OLDBOY (LIVE SOUNDTRACK)

De Gentse noiserockformatie Raket-
kanon staat bekend als een van de 
meest indrukwekkende liveband des 
vaderlands. Met hun snoeiharde mix 
van gitaren, mokerende drums en 
overstuurde vocals herleidt de groep elk 
podium op haar weg tot 
een hoopje smeulende 
as. 

Maar evengoed kan 
Raketkanon drei-
gend slepen en zit 
hun complexe muziek 
vol scheve ritmes 
en opbouwende cre- 
scendo’s. Hun tweede album 
RKTKN#2 werd overal enthousiast 
onthaald, met een drukke EU tour en 
uitverkochte AB als hoogtepunt.

 In de pluchen zetels van CC Westrand 
presenteert Raketkanon voor Cult!Live 
hun nieuwe soundtrack bij de Koreaanse 
cultfilm Oldboy van Park Chan-wook. 

Een prettig gestoorde actiethriller die 
niet maalt om een spatje bloed meer of 
minder. Raketkanon + Oldboy: a match 
made in hell. Of heaven. 

Cult!Live is een productie van MOOOV , 
Cactus Muziekcentrum 
en creatieve vrijhaven Het 
Entrepot.

Over de film: 15 jaar 
heeft Oh Dae-su 
v a s t g e z e t e n , t o t a a l 
afgezonderd van de 
buitenwereld en zonder 

te weten waarom. Op een dag wordt 
hij zonder enige waarschuwing weer 
vrijgelaten. Vastberaden gaat Oh op zoek 
naar de reden van zijn gevangenschap. 
Als hij hoort dat zijn vrouw tijdens 
zijn afwezigheid is vermoord, zweert 
hij wraak. Beste film van 2004, een 
meesterwerk van Koreaans rasverteller 
Park Chan-wook. 

“Als Raketkanon iets 
bewijst, is het dat iets 

pas écht leuk wordt als 
je er tegelijk ook een 

beetje bang van wordt.” 

Woensdag 25 april CC Westrand DEUREN 19U30 START 20U15 KOSTPRIJS €10 / €8  (p.26)

 Wist je dat... slechts 6% van de energie die we in Vlaanderen gebruik 
afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen?  #SDG’s #SDGVoice2018
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25.04 / 20U15

De zestienjarige Nisha is net zoals de rest 
van haar Noorse leeftijdsgenoten: ze gaat 
naar feestjes, hangt rond met vrienden en 
heeft haar oog laten vallen op een leuke 
jongen. 

Er is echter één verschil: 
Nisha moet alles stiekem 
doen, omdat ze van 
Pakistaanse afkomst 
is en haar ouders haar 
volgens hun tradities opvoeden. Wanneer 
haar vader Nisha ziet kussen, barst de 
bom. Voor de familie wordt Nisha een 
probleem, nog erger: ze is de schande 
van de familie! En dat moet veranderen, 
goedschiks of kwaadschiks. Drastische 
maatregelen volgen. 

Met de hulp van Maria Mozhdah, de sterk 
debuterende hoofdrolspeelster, maakt de 
jonge cineaste Iram Haq invoelbaar hoe 
scherp een gespleten cultuur kan snijden. 

Aan de ene kant heb je het vrije leven 
dat iedere opgroeiende 
tiener in Europa wil, aan 
de andere kant de ouders 
die zich naar een betere 
toekomst hebben geknokt 

en niet zomaar hun tradities willen 
loslaten, maar ook verscheurd geraken 
door de keuzes die ze maken. Een subtiele 
en ontroerende film die beide kanten van 
de culturele kloof en de generatiekloof 
probeert te begrijpen. Iram Haq weet waar 
ze het over heeft!

“Een film die bruist
 van authenticiteit”

REGIE Iram Haq  // Noorwegen, Duitsland, Zweden // 2017 // 106’ OV Noors, Urdu   
OT Nederlands DB Cinemien 

WHAT WILL PEOPLE SAY 26.04 / 20U30
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REGIE Samuel Maoz // Israël, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland  // 2017  // 113’ 
OV Hebreeuws, Arabisch, Duits OT Nederlands DB September Film 

FOXTROT

De bel gaat in het stijlvolle appartement 
van de Feldmans. Drie soldaten staan 
voor de deur en vertellen Dafna Feldman 
dat haar zoon, Jonathan, overleden is 
tijdens zijn dienstplicht als wachter bij een 
verlaten grenspost. Dafna valt flauw en 
haar man Michael staat in shock voor zich 
uit te staren. 

Als de soldaten heel 
vakkundig en goed 
bedoeld uitleggen
dat alles voor de begrafenis tot in de 
puntjes geregeld is, krijgt Michael een 
woedeaanval die leidt tot een ongelooflijke 
en bizarre wending in het verhaal. 
In drie stilistisch uiteenlopende delen 
vertelt FOXTROT dit verhaal vanuit het 

perspectief van de vader, de zoon en 
de moeder. Met uitgepuurde, dicht op 
de huid gefilmde beelden doet de film 
claustrofobisch aan. 

FOXTROT staat bijna voortdurend onder 
hoogspanning, slechts een paar keer 

onderbroken door wat 
flarden zwarte humor. Door 
de huidige regering in Israël 
werd de film koel onthaald. 
De Minister van Cultuur 

liet zich zelfs ontvallen dat Israël moet 
stoppen met het subsidiëren van films die 
de staat in een ongunstig daglicht stellen. 
Maar bij MOOOV roepen we FOXTROT uit 
tot één van de beste films die we gezien 
hebben.

“nachtmerrieachtige 
parabel over schuld, 

boete en toeval”

Wist je dat... bijna 1 op 4 kinderen (5 tot 14 jaar oud) in de minst 
ontwikkelde landen betrokken is in kinderarbeid? #SDG’s #SDGVoice2018
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27.04 / 22U00WASSEL BAND

Nadat de oorlog hun thuislanden Irak 
en Syrië verwoestte, ontmoetten vijf 
muzikanten elkaar in België. 

Anderhalf jaar geleden ontstond zo het 
idee en sindsdien heeft Wassel Band 
oude traditionele Arabische muziek in 
een modern jasje gecomponeerd en 
gepresenteerd tijdens muziekfestivals 
en concerten. ‘Wassel’ betekend 
communicatie in het Arabisch. De reden 
voor deze naam is terug te vinden in het 
idee om een muzikale brug te bouwen 
tussen de oosterse en westerse culturen. 
Ondanks wat er allemaal gebeurt in het 
Midden-Oosten, willen ze tonen dat de 
Oosterse cultuur nog steeds vol kunst, 
muziek en creativiteit zit.

 Wassel Band bestaat uit 5 muzikanten 
uit België, Syrië en uit Irak. Wassel 
speelt traditionele Arabische muziek 
uit Arabië, de Golf, Irak, Egypte, Syrië, 
Lebanon, Marokko en Algerije. De groept 
brengt Arabische muziekcultuur met een 
hedendaagse invloeden. 

Dit slotconcert is gratis en gaat door aan de 
MOOOV-Bar.

Vrijdag 27 april MOOOV-Bar START 22U00 PRIJS gratis
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29.04 / 15U00

Eén dag in een onopvallend Zuid-Chinees 
stadje. Enkele lamlendige Chinezen 
strijden om een tas vol geld. Ze zijn 
onhandig, gaan over lijken en ouwehoeren 
over van alles. Maar ondanks de spanning, 
absurditeiten en zwarte humor — zie 
de titel — is dit geen Chinese variant op 
Tarantino. De toon is 
serieuzer, echter. 
Liu Jian heeft een 
achtergrond als land-
schapschilder. Dat is te merken aan zijn 
tekenstijl die geënt is op de werkelijkheid. 

De animatie zelf is beperkt, maar precies. 
Bovendien zijn ook de onbeweeglijke 
gezichtsuitdrukkingen en houdingen 
bij Liu expressief. De geluidsband is 
realistisch, gedetailleerd in geluids-

effecten, diepte in het achtergrondgeluid 
en een aanstekelijke soundtrack. Het is 
niet moeilijk om in de film een kritiek op 
het moderne China te zien. 

Overal hangen gescheurde posters  en 
reclameborden, neon-lichten knipperen 

moedeloos, graffiti be- 
kladt de muren: on- 
geïnspireerde bood-
schappen van markt- 

kapitalisme en zelfexpressie. 
Maar dieperliggend gaat het over de 
menselijke natuur: over verlangen, over 
hebzucht, de keuzes die we onder ogen 
moeten zien en het noodlot dat ons treft. 

Deze film kadert in de jeugddag en is gratis. 

“Een begenadigd 
kunstenaar.”

REGIE Jian Liu  // China // 2017 // 77’ OV Mandarijn (Chinees) OT Nederlands DB MOOOV
LEEFTIJDSADVIES 16+

HAVE A NICE DAY

Wist je dat... één Belg op vijf digitaal niet mee is? 
Digitale vaardigheden versterken is dan ook essentieel.  #SDG’s #SDGVoice2018
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Dilbeek engageert zich om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de 
ontwikkelingsdoelen. Met de projecten van de Raad voor Internationale Samenwerking 
zetten we in op :

Voor meer info zie www.risdilbeek.be

DILBEEK EN DE ONTWIKKELINGSDOELEN

Wist je dat MOOOV SDG Voice is in 2018? Dit betekent dat we je, samen met de andere 
5 Voices (Natagora, VVSG, VBO, Joker & Metro) uitgebreid en via verschillende kanalen 
gaan informeren over de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Kijk snel 
verder, zoek de SDG-weetjes in deze brochure, en lees meer over een wereld in 
verandering op www.mooov.be! of www.sdgs.be!

MOOOV IS SDG VOICE 2018!
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S T EM  EN  W IN!
Alle films die vertoond worden tijdens MOOOV 
Filmfestival komen in aanmerking voor de DS 
Publieksprijs. Daarmee wordt de winnaar dé 
ideale graadmeter van het Vlaamse publiek voor 
een film met zicht op de wereld. 

Bepaal mee de winnende film. Vul het 
publieksprijskaartje in dat je bij elke vertoning 
overhandigd zal krijgen, volledig in (noodzakelijk 
om mee te doen) en maak kans op een 
halfjaarabonnement op De Standaard.

PUBL IEK SPR I J S



25LAATSTE INFO OP WWW.MOOOV.BE

MOOOV BAR

Wie na de film nog even wil napraten bij een drankje moet voor het naar buiten gaan 
even halt houden aan het eilandje tussen de theaterzaal en de bib. In ruil van je film-
ticket krijg je er trouwens een gratis fairtrade drankje. De MOOOV Bar wordt uitgebaat 
door vrijwilligers van de Raad voor Internationale Samenwerking.

Bij Lou’s Plek ontvang je 1 euro korting op een consumptie in ruil voor je ticket.
Tijdens het filmfestival kan je er ook terecht voor een exotische schotel gemaakt met 
duurzame streekproducten en producten van eerlijke handel. Ideaal in combinatie met 
een film en een concert. We raden je aan om vooraf te reserveren via www. resengo.
com
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PRAKTISCH

Voorverkoop Westrand : T 02 466 20 30

FILMS

• basisprijs          € 8
• -21/dagstudent/+65/gezinsbond                    € 7,50
• participatiepas                                       € 1,60

Prijzen inclusief drankje aan de MOOOV Bar of 1 korting bij Lou’s Plek

29 april: gratis voorstelling, enkel 16+

CULT!LIVE

• basisprijs       € 10
• -21/dagstudent/+65/gezinsbond                       € 8

MEER INFO

CC Westrand
Kamerijklaan z/n
1700 Dilbeek
T 02 466 20 30
www.westrand.be
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WEKELIJKSE FILMVERTONINGEN IN
Bree, Diest, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, 
Maaseik, Neerpelt, Sint-Truiden, Tongeren en 
Turnhout.

FILMEDUCATIE
Schoolvoorstellingen met achtergronddossiers 
bij meer dan 300 films, visiedagen voor 
leerkrachten en andere educatieve projecten.

FILMDISTRIBUTIE
Filmdistributie van bijzondere wereld- 
films in de hele Benelux.

MOOOV OP MAAT
Een aanbod voor lokale besturen in heel 
Vlaanderen.

MOOOV MAKERS
Cultureel ondernemerschap in de praktijk.

MOOOV.BE

FILMFESTIVALS

Brugge

Turnhout

Genk

Sint-Niklaas

Roeselare

Lier

Beringen

Dilbeek

Lumière

UGC

Euroscoop/C-mine 

cultuurcentrum

Siniscoop

Cityscoop

CC Vredeberg

LOC Den Bril

Cinema Variétés

TheRoxyTheatre

CC Westrand



28.03 - 20.04 EXPO: FOTOGRAFE VIDA DENA + RIS ORGANISATIES

DI 17.04
20U30 FILM: MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS

22U00 CONCERT: COMBO DIL’ ARTE

WO 18.04
17U00 FILM: ON WHEELS

20U30 FILM: LA BELLE ET LA MEUTE

DO 19.04 20U30 FILM: RAZZIA

VR 20.04

20U00 EXPO: RONDLEIDING VIDA DENA

20U30 FILM: A SEASON IN FRANCE

22U15 CONCERT: GHENT FOLK VIOLIN PROJECT

ZA 21.04 20U30 THEATER: MINING STORIES

ZO 22.04

MA 23.04 20U30 FILM: GOOD MANNERS

DI 24.04 20U30 FILM: SWEET COUNTRY

WO 25.04 20U15 CULT!LIVE: RAKETKANON PLAYS OLDBOY

DO 26.04 20U30 FILM: WHAT WILL PEOPLE SAY

VR 27.04
20U30 FILM: FOXTROT

22U00 CONCERT: WASSEL BAND

ZA 28.04

ZO 29.04 15U00 FILM: HAVE A NICE DAY

PROGRAMMASCHEMA

www.mooov.be


