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Welkom op de 18e editie van het Holebifilmfestival. 
Met het tonen van sterke queerfilms willen we 
bijdragen tot meer aanvaarding en integratie van 
holebi's en transgenders. Dit jaar doen we dat 
voor het eerst in heel Vlaanderen: in 21 steden 
en gemeenten van Roeselare tot Hasselt. Naast 
film moet je zeker ook een documentaire of 
toneelvoorstelling meepikken. 

Hoogtepunten: 

 •  Disobedience: een prachtige, genuanceerde film 
over een verboden liefde tussen twee vrouwen in een 
strenggelovig milieu. 
 •  Girl : deze internationaal gelauwerde film toont 
prachtig de dromen en verlangens van een meisje 
gevangen in een jongenslichaam. 
 •  Mi mejor amigo: een subtiele film die de eerste 
verliefdheid van een jongen op een originele manier in 
beeld brengt. 
 •  Silvana: intiem portret van een vrouwelijk 
hiphopicoon. Aansluitend een live hiphopact van 
eigen bodem. 
•  Perron 11: deze toneelvoorstelling brengt je naar 
Perron 11, waar iedereen zo zijn redenen heeft om 
daar te zijn. Dolkomisch.  
 •  Grenzeloos: een drama over een verboden 
Tsjetsjeense liefde en een ontmoeting in Berlijn. Uit 
de actualiteit gegrepen. 
 
Tot op het festival!

De festivalcrew

Welkom

Laatste nieuws
Dit programmaboekje werd afgesloten op  
woensdag 3 oktober 2018.  
Voor de recentste informatie, surf naar  
onze website: www.holebifilmfestival.be.                                                                                      
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Filmliefhebbers, jullie weten het natuurlijk al lang: 
november is die maand van het jaar waarin het 
Holebifilmfestival plaatsvindt. Dit jaar al voor de 18e 
keer!

U kent de formule: prachtfilms voor holebi’s, 
transgenders én hetero’s in heel wat steden en 
gemeenten en dit nu in alle Vlaamse provincies 
dankzij de Vlaamse subsidie. Dat betekent dat deze 
editie van het festival op 21 locaties plaatsvindt. In 
totaal zullen er een 30-tal langspeelfilms worden 
getoond. En er is niet alleen film, maar ook 2 maal 
toneel tijdens dit fantastische festival. 

‘Holebikort’ is ondertussen een gerenommeerde 
wedstrijd voor kortfilm. Dit jaar zijn er maar liefst 
165 inzendingen van over de hele wereld en dat 
is een nieuw record. Benieuwd wie er met de 
hoofdprijs gaat lopen.

Dankzij Labyrint is er dit jaar overigens een speciale 
prijs voor de beste lesbische kortfilm. Zij vieren dit 
jaar hun 30e verjaardag. Gefeliciteerd, Labyrint!

Een goede film, een knap toneelstuk, het opent 
ogen en beroert mensen. En we weten dat 
sensibiliseren nodig is en blijft als we de rechten 
en verworvenheden van de laatste jaren willen 
bewaken en behouden. Dit festival is hiervoor het 
perfecte uithangbord.

Hartelijk dank aan de organisatoren en alle 
medewerkers. En nu genieten!

Denise Vandevoort

schepen gelijke kansen van de stad Leuven

Inleiding
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Openingsavond

Op dinsdag 6 november 2018 wordt 
het startschot gegeven voor het 18e 

Holebifilmfestival. Op een andere 
locatie deze keer: het Wagehuys in 

Leuven. Het Filmfestival verkent 
dit jaar nieuwe horizonten met 

voorstellingen in 21 verschillende 
steden en gemeenten. Traditiegetrouw 

wordt er een selectie vertoond van 
de beste kortfilms van de wedstrijd 

Holebikort. Dit jaar mocht de jury 165 
inzendingen beoordelen. Een nieuw 

record! Op de openingsavond mag het 
aanwezige publiek zelf de winnaar 
kiezen. Er is ook een prijs voor de 

beste lesbische kortfilm, uitgereikt 
door Labyrint en het Holebihuis.

Na de openingsavond volgt een 
receptie, dit keer dus in de foyer van 
het Wagehuys. De toegang is gratis, 
maar reserveren is noodzakelijk via 

www.holebifilmfestival.be/reserveren/

Het aantal plaatsen is beperkt!

Dinsdag 6 nov - 19u30 
Wagehuys Leuven

Gratis toegang  
Reserveren verplicht (zie p. 64)
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vertonen we 25 films,  
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2 evenementen.
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Disobedience
Wanneer haar vader sterft, keert Ronit 
Khruska (Rachel Weisz) terug naar de 
joods-orthodoxe gemeenschap die ze 
vele jaren eerder de rug toekeerde. Maar 
haar vroegere gemeenschap reageert 
vijandig op haar komst, met uitzondering 
van haar jeugdvriend Dovid, die blij is haar 
terug te zien. Tot haar ontsteltenis is hij 
ondertussen gehuwd met Esti (Rachel 
McAdams), haar jeugdliefde. Tussen 
beide vrouwen laait de passie weer op… 
Het scenario van de hand van Sebastián 
Lelio en Rebecca Lenkiewicz is 
gebaseerd op de gelijknamige roman 
van Naomi Alderman. Met deze film 
evenaart regisseur Lelio het niveau 
van "Una mujer fantástica" (Oscar voor 
Beste Niet-Engelstalige film in 2018), 
met een prachtprestatie van de drie 
hoofdrolspelers. Niet te missen!

Regie 
Sebastián Lelio

Cast

Rachel Weisz, 
Rachel McAdams en 
Alessandro Nivola

Romantisch drama 
VK, Ierland, VS - 2017- 
114'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

DILBEEK, GEEL, 
LEUVEN, MECHELEN,   

ROESELARE, SINT-
TRUIDEN

details: zie p. 48-50
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Girl
Deze confronterende en ontroerende 
film laat ons binnenkijken in het leven 
van de 15-jarige Lara die het wil maken 
als ballerina. Daarvoor moet ze de strijd 
aangaan met een wereld vol vooroordelen, 
maar ook met haar eigen lichaam. Lara 
beleeft dagelijks de spagaat tussen haar 
mannelijke anatomie en haar vrouwelijke 
identiteit.
Regisseur en cast kregen op de 
wereldpremière van de film in Cannes 
een 25 minuten durende staande ovatie. 
Vooral het acteerwerk van de jonge Victor 
Polster maakte een grote indruk. De 
film werd bekroond met de debuutprijs 
'Caméra d'Or', de 'Queer Palm' en de prijs 
voor beste vertolking voor Victor Polster 
in de sectie 'Un certain regard'.

Regie 
Lukas Dhont

Cast

Viktor Polster, Arieh 
Worthalter en Oliver 
Bodart

Drama 
België - 2017 - 109'

Taal 
Nederlands, Frans 
gesproken 
Franse en Nederlandse 
ondertitels

DI 20 NOV, 20U
LEUVEN

CINEMA ZED - STUK

FILM
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Maurice
* AVANT-PREMIERE 
Maurice (James Wilby) groeit op in het 
edwardiaanse Engeland en worstelt met 
zijn geaardheid. In Cambridge raakt hij 
bevriend met Clive (Hugh Grant). De 
jongens beleven een geheime platonische 
relatie. Maar voor Maurice is dat niet 
genoeg. 
Deze klassieker met een holebithema gold 
30 jaar geleden als een ophefmakende 
en baanbrekende film. De film is 
gebaseerd op het gelijknamige boek van 
E.M. Forster die het schreef in 1913. In 
"Maurice" beschreef hij grotendeels zijn 
eigen studententijd en zijn ontluikende 
homoseksualiteit. Hiervoor openlijk 
uitkomen betekende in die jaren sociale 
zelfmoord en was bovendien strafbaar.
Op het Filmfestival van Venetië won de 
film de Zilveren Leeuw.
Avant-première van de digitaal 
geremasterde klassieker.

Regie 
James Ivory

Cast 
James Wilby, Rupert 
Graves en Hugh Grant

Drama 
VK - 1987 - 140'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

ZA 24 NOV, 14U30
LEUVEN

CINEMA ZED-VESALIUS 

DO 29 NOV, 20U
LEUVEN

CINEMA ZED-VESALIUS
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Deze documentaire vertelt het leven 
van Alexander McQueen (1969-2010), 
een onopvallende arme jongeman die 
het schopte tot topmodeontwerper. 
Aan de hand van zijn ontwerpen krijgen 
we een intieme inkijk in zijn wereld. 
Ontwerpen was voor hem een kwestie van 
overleven, een poging om los te komen 
van armoede, zelfverminking en familiaal 
geweld. Hij evolueerde tot een wereldwijd 
eenmansmodemerk en werd een van 
de meest iconische kunstenaars van de 
eeuw. 
Hoe heeft deze punker de dominantie van 
de Parijse haute couture omvergeworpen 
en het bedwelmende, revolutionaire 
tijdperk van 'Cool Britannia' ingeluid? En 
waarom heeft hij op het toppunt van zijn 
carrière plots een einde gemaakt aan 
dit alles? Deze documentaire zoekt naar 
antwoorden.

Regie 
Ian Bonhôte en Peter 
Ettedgui

Cast 
Bernard Arnault, Joseph 
Bennett en Detmar Blow

Biografie 
VK - 2018 - 111'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

DO 8 NOV, 20U
KOERSEL

THEROXYTHEATRE

DOCU

McQueen
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Rafiki
Kena en Ziki, twee schoolmeisjes, leiden 
in Nairobi heel verschillende levens. 
Ze zijn allebei op zoek naar een manier 
om hun dromen te verwezenlijken. Hun 
paden kruisen elkaar wanneer hun vaders 
tegenover elkaar komen te staan in volle 
kiescampagne. Ze voelen zich tot elkaar 
aangetrokken, wat niet vanzelfsprekend 
is in de conservatieve Keniaanse 
samenleving. De twee jonge vrouwen 
worden gedwongen te kiezen tussen 
liefde en veiligheid.
"Rafiki" ('vriend' in het Swahili) is 
gebaseerd op de bekroonde novelle 
"Jambula Tree" van de Ugandese auteur 
Monica Arac Nyeko. De film is de eerste 
Keniaanse prent ooit die het Festival van 
Cannes (2018) haalde, maar in eigen land 
werd hij verboden.

Regie 
Wanuri Kahiu

Cast 
Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva en 
Muthoni Gathecha

Drama 
Kenia - 2018 - 183'

Taal 
Engels, Swahili 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

GEEL, LEUVEN,  
KOERSEL, 

MECHELEN
details: zie p 48-50
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Silvana
Silvana Imam noemt zich een lesbische, 
feministische en antiracistische 
punkrapper. Haar rauwe raps zijn 
autobiografisch, met veel aandacht 
voor seksuele identiteit, politiek en 
haar eigen immigrantenachtergrond. 
Met haar compromisloze teksten tegen 
elke vorm van verdrukking veroverde ze 
de Scandinavische rapscene. Door de 
pijnpunten van de samenleving bloot te 
leggen ontpopt ze zich als de stem van 
een nieuwe generatie. 
Deze documentaire begint in 2014, het 
jaar van haar doorbraak, en we volgen 
haar ook in haar relatie met zangeres 
Beatrice Eli, die ook muziek maakt voor 
en over vrouwen. Maar na een jaar komt 
de crash. Silvana werpt haar imago van 
‘superwoman’ af, want, zoals ze zelf zegt: 
“Er zijn geen superhelden, alleen maar 
mensen”.

Regie 
Mika Gustafson en 
Olivia Kastebring

Cast 
Beatrice Eli en Silvana 
Imam

Biografie 
Zweden - 2017 - 95'

Taal 
Zweeds gesproken 
Nederlandse ondertitels

WO 21 NOV, 20U
BORGERHOUT 

DE ROMA

DOCU
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The Cakemaker
De jonge banketbakker Thomas treft 
in zijn Berlijnse patisserie geregeld 
dezelfde klant aan: Oren, een getrouwde 
Israëliër van in de veertig. Die springt 
altijd even bij hem binnen wanneer hij in 
Berlijn is voor zijn werk. Beide mannen 
worden al vlug een stel, maar even snel 
komt er een bruusk einde aan hun prille 
relatie: Oren komt namelijk om bij een 
verkeersongeval in Israël. Dan vertrekt 
Thomas op zijn beurt naar Jeruzalem 
waar hij Orens weduwe Anat opzoekt. 
In deze ontroerende film rouwen twee 
erg verschillende mensen om dezelfde 
persoon. Ze zullen elkaar vinden in hun 
gedeelde liefde en verdriet.

Regie 
Ofir Raul Graizer

Cast 
Tim Kalkhof, Roy Miller 
en Sarah Adler

Drama 
Israël, Duitsland - 2017 
- 104'

Taal 
Engels, Duits, 
Hebreeuws gesproken 
Nederlandse ondertitels

VR 23 NOV, 19U45
LEUVEN 

KINEPOLIS

FILM
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Grenzeloos
Terwijl Didier en David een vakantie 
plannen met hun vrienden, dromen 
de jonge Youri en Jens aan de andere 
kant van Europa van een onbezorgde 
toekomst samen. Twee ingrijpende 
gebeurtenissen zorgen ervoor dat 
hun levens elkaar kruisen in Berlijn. 
Terwijl de stad zich opmaakt voor de 
Pride, proberen zij hun leven weer op 
de rails te krijgen.
Spot On brengt deze keer een ernstig 
stuk dat pijnlijk actueel is. Op amper 
enkele uurtjes vliegen riskeren 
holebi’s ontvoering, foltering en erger, 
terwijl de overheid gewillig een oogje 
dichtknijpt of zelfs meewerkt. En ook 
bij ons blijft waakzaamheid geboden. 
Want het kwaad is grenzeloos…
Het scenario is van de hand van 
Steven Claes, de begeleidende 
muziek van Julie Helsen.

Regie 
Steven Claes

Cast 
Robin, Maarten, Stijn, Simon, 
Gert, Kevin, Johan, Herman, 
Anita en Liesbeth

Drama 
België - 2018 - 90'

Taal 
Nederlands gesproken

WO 7 NOV, 20U 
DO 8 NOV, 20U
VR 9 NOV, 20U

LEUVEN
WAGEHUYS

ZA 17 NOV, 20U 
LIER 

CC VREDEBERG

TONEEL
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Deze komedie voert je naar perron 
11 en iedereen heeft zo zijn reden 
om daar te zijn. Dieter wacht er op 
de trein om met de man van zijn 
leven naar Blankenberge te gaan. 
Marie-Antoinette ziet een erfenis in 
het verschiet en zet er haar plannen 
in beweging voor een huwelijk voor 
haar dochter. Lodewijk is er om de 
wens van zijn overleden partner te 
doen uitkomen. Wanneer het station 
het decor wordt van minder eerbare 
zaken, geraken de levens van de 
passagiers met elkaar verstrengeld 
en heeft stationschef Nelson zijn 
handen vol om de orde te handhaven 
op perron 11. 

Tekst: Bram Gezel, met hulp van Roel 
Vaneerdeweg.

Regie 
Bram Gezel

Cast 
Lydia Ancolet, Paolo Carai, 
Valérie Dubois, Bram Gezel, 
Paolo Scalabrini, Amaury 
Vanden Houwe, Roel 
Vaneerdeweg e.a.

Komedie 
België - 2018

Taal 
Nederlands gesproken

WO 21 NOV, 20U
LEUVEN

WAGEHUYS

DO 22 NOV, 20U
LEUVEN

WAGEHUYS

Perron 11
TONEEL
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Reeds 30 jaar actief
Labyrint vzw
-lezz is more-

Check onze activiteiten 
www.labyrint-vzw.be

Contact
info@labyrint-vzw.be
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A Million Happy Nows
De ouder wordende soapactrice Lainey 
Allen voelt zich opzijgezet door jonger 
talent en kan bovendien haar teksten 
niet meer zo goed onthouden. Ze besluit 
te stoppen met acteren en verhuist met 
haar agent en partner Eva Morales naar 
een strandhuis in Californië aan de Stille 
Oceaan. Die ommekeer in haar leven legt 
langzaamaan de veranderingen in haar 
persoonlijkheid bloot. Wat eerst werd 
afgedaan als een depressie ten gevolge 
van stress, blijkt een veel ernstigere 
aandoening te zijn: de ziekte van 
Alzheimer. 
Dit ontroerende portret schetst de evolutie 
van de relatie van Lainey en Eva terwijl 
Laineys ziekte verergert, vergezeld van 
mooie muziek. Een aanrader!

Regie 
Albert Alarr

Cast 
Crystal Chappell, 
Jessica Leccia en 
Hillary B. Smith

Romantisch drama 
VS - 2017 - 80'

Taal 
Engels gesproken 
Geen ondertitels

FILM

WO 14 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS
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Call Me by Your Name
De 24-jarige onderzoeksassistent Oliver 
trekt naar de Italiaanse Rivièra om 
er professor Perlman bij te staan. De 
zeventienjarige zoon van Perlman, Elio, is 
eerst niet zo gelukkig met de komst van 
Oliver, maar raakt toch gefascineerd door 
de zelfzekere Amerikaan. De twee brengen 
steeds meer tijd samen door en belanden 
in een plagerige liefdesdans.
Dit meesterlijke coming-of-ageverhaal 
is gebaseerd op de gelijknamige 
debuutroman van de Amerikaans-
Egyptische schrijver André Aciman. De 
regisseur Luca Guadagnino kennen we 
nog van onder meer "A Bigger Splash" 
(met Matthias Schoenaerts) en "Io sono 
l’amore". Dit sprankelende, intieme en 
eerlijke liefdesverhaal werd dit jaar 
bekroond met een Oscar. Een film om 
verliefd op te worden. 

Regie 
Luca Guadagnino

Cast 
Armie Hammer, 
Timothée Chalamet en 
Michael Stuhlbarg

Romantisch drama 
Italië, Frankrijk - 2017 
- 132' 
Taal 
Engels, Italiaans 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

DIEST, TIENEN, 
ROESELARE, 
WEZEMBEEK-

OPPEM, HASSELT, 
LONDERZEEL, LEUVEN, 
HALLE, KORTENBERG, 

WETTEREN, SINT-
PIETERS-LEEUW

FILM
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Die Mitte der Welt
Wanneer Phil thuiskomt na een 
zomerkamp ontdekt hij dat zijn 
excentrieke moeder en tweelingzus niet 
meer met mekaar praten. De laatste 
dagen van zijn vakantie brengt hij dan 
maar door met zijn beste vriendin Kat. 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar 
zit plots de knappe en atletische Nicolas 
in zijn klas. Maar waarom komt die 
nieuwe hem zo bekend voor? Phil is in de 
wolken wanneer deze mysterieuze jongen 
interesse toont. Maar dan gebeuren er 
dingen waar hij niet op had gerekend.
Een heerlijke film over de verliefdheden, 
onzekerheden en verlangens van het 
opgroeien, gekruid met een dosis kitsch, 
sensualiteit en een zeer aanstekelijke 
cast. Gebaseerd op de gelijknamige 
bekroonde roman.

Regie 
Jakob M. Erwa

Cast 
Louis Hofmann, Jannik 
Schümann en Sabine 
Timoteo

Drama 
Duitsland, Oostenrijk - 
2016 - 115'

Taal 
Duits gesproken 
Nederlandse ondertitels

ZO 11 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS

FILM
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De Indische Fotograaf Kartik woont bij 
zijn vriend in Mumbai. Dit leven houdt 
hij angstvallig geheim voor zijn familie. 
Dan nodigen zijn ouders hem uit voor 
een bezoek aan Zuid-India om hem 
daar uit te huwelijken. Hij is toch oud 
genoeg om te trouwen, of niet soms? 
De druk van zijn familie wordt zo groot 
dat Kartik een drastisch besluit neemt: 
hij zal zijn moeder Vasudha vertellen 
hoe de vork in de steel zit. Maar hoe 
zal de strenggelovige moeder dit 
onverwachte nieuws verwerken? In India 
is homoseksualiteit immers nog altijd een 
taboe. 
Vanwege het delicate onderwerp werd 
deze hartverwarmende film gemaakt via 
crowdfunding. 

Regie 
Sridhar Rangayan

Cast 
Mona Ambegaonkar, 
Ananth Narayan 
Mahadevan en Devansh 
Doshi

Drama 
India - 2018 - 102'

Taal 
Hindi gesproken 
Engelse ondertitels

MA 19 NOV, 19U30
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS

FILM

Evening Shadows
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Gewoon vrienden
De stoere Joris (Josha Stradowski) 
ligt voortdurend overhoop met zijn 
oppervlakkige, aan plastische chirurgie 
verslaafde moeder, maar komt toch niet 
los van het ouderlijk huis in Almere. Ook 
Yad (Majd Mardo) keert na het stopzetten 
van zijn studie terug naar hotel Mama. Hij 
vindt een job in de thuiszorg en mag aan 
de slag bij Ans (Jenny Arean), de vlotte 
oma van Joris. Daar ontmoeten de twee 
elkaar. Tussen beide sportieve jongens 
klikt het meteen, maar hun moeders zijn 
minder enthousiast. Joris en Yad komen 
immers uit twee verschillende werelden. 
Zal de liefde overwinnen? 
In deze Nederlandse romantische 
komedie spat de magie tussen de twee 
hoofdrolspelers van het scherm af.

Regie 
Ellen Smit

Cast 
Josha Stradowski, Majd 
Mardo en Jenny Arean

Romantisch drama 
Nederland - 2018 - 78'

Taal 
Nederlands gesproken 
Engelse ondertitels

FILM

ZO 18 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS
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Heartstone
Deze aangrijpende coming-of-age vertelt 
over twee IJslandse jongens, Thor en 
Kristjan, die al hun leven lang beste 
vrienden zijn. Thuis hebben ze het geen 
van beiden gemakkelijk. Veel liever gaan 
ze samen op avontuur. Maar dit jaar 
verlopen de lange zomermaanden anders 
dan anders. Thor wil per se een meisje uit 
hun vissersdorpje versieren. Met tegenzin 
volgt Kristjan zijn voorbeeld, maar 
eigenlijk gaan zijn gevoelens vooral naar 
Thor zelf uit. Een schokkende gebeurtenis 
zal hun trouwe vriendschap zwaar op de 
proef stellen.
De regisseur baseerde zijn eerste 
langspeelfilm op een dramatische 
gebeurtenis met een jeugdvriend. 
"Heartstone" kreeg verschillende prijzen in 
de filmwereld.

Regie 
Guðmundur Arnar 
Guðmundsson

Cast 
Baldur Einarsson, Blær 
Hinriksson en Diljá 
Valsdóttir

Drama 
IJsland - 2016 - 129'

Taal 
IJslands gesproken 
Nederlandse ondertitels

DI 13 NOV, 20U
LEUVEN

CINEMA ZED-STUK

FILM
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Just Charlie
Het lijkt de jonge Charlie voor de wind te 
gaan. Een grote voetbalclub zwaait met 
een vet contract dat een succesvolle 
toekomst garandeert. Charlie ziet het 
echter als één grote nachtmerrie. Charlie 
is immers een meisje dat geboren is in 
het lichaam van een jongen. Ze staat 
voor een verscheurende keuze. Lost ze de 
verwachtingen van haar vader in en bouwt 
ze aan een voetbalcarrière als man? Of 
kiest ze resoluut voor haar eigen geluk 
en vat ze het lange traject naar een meer 
passend lichaam aan? 
"Just Charlie" is een diep ontroerende film 
met een kind in de hoofdrol. Als kijker stel 
je je onvermijdelijk de vraag: wat als dit 
mijn kind zou zijn? 

Regie 
Rebekah Fortune

Cast 
Karen Bryson, Scot 
Williams en Harry Gilby

Drama 
VK - 2017 - 97'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

HEIST-OP-DEN-
BERG, LEUVEN EN 

VILVOORDE

details: zie p. 48-50

FILM
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Simon Spier (Nick Robinson) is een 
Amerikaanse tiener die nog met zijn 
geaardheid worstelt. Maar zijn geheim 
is niet veilig: zijn vrienden, zijn familie en 
zelfs een chanteur zijn de waarheid op 
het spoor. Angstvallig probeert hij zijn 
geaardheid op school geheim te houden. 
Daarnaast wordt hij online verliefd. Maar 
op wie? Is het misschien een klasgenoot?
"Love, Simon" is een Amerikaanse 
romantische komedie, geregisseerd door 
Greg Berlanti en geschreven door Isaac 
Aptaker en Elizabeth Berger. De film is 
gebaseerd op het boek "Simon vs. de 
verwachtingen van de rest van de wereld" 
("Simon vs. the Homo Sapiens Agenda") 
van Becky Albertalli.

Regie 
Greg Berlanti

Cast 
Nick Robinson, Jennifer 
Garner en Josh 
Duhamel

Romantisch drama 
VS - 2018 - 110'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

DILBEEK, LEUVEN, 
SINT-TRUIDEN EN 

VILVOORDE
 

details: zie p. 48-50

FILM

Love, Simon
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Mi mejor amigo
Lorenzo is een rustige tiener in een klein 
stadje in Patagonië. Op een dag komt 
Caíto bij Lorenzo en zijn familie wonen. 
Lorenzo helpt de jongen zich thuis te 
voelen en brengt veel tijd met hem door. 
Al snel raakt hij geïntrigeerd door de 
stille, stoere jongen. Hoewel Lorenzo niet 
van sporten houdt, gaat hij urenlang met 
Caíto mountainbiken. Nieuwe levens- 
en liefdeservaringen volgen elkaar in 
sneltempo op.
Dit Argentijnse drama is een mooi 
verhaal over aantrekking, vertwijfeling en 
onbeantwoorde gevoelens. Een subtiele 
film die de eerste verliefdheid van een 
jongen op een originele manier in beeld 
brengt zonder te problematiseren. 

Regie 
Martín Deus

Cast 
Angelo Mutti Spinetta, 
Lautaro Rodríguez en 
Mariana Anghileri

Drama 
Argentinië - 2018 - 90'

Taal 
Spaans gesproken 
Engelse ondertitels

FILM

ZO 25 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS
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Plaire, aimer et courir vite
Pierre Deladonchamps speelt een 
35-jarige schrijver uit Parijs die een relatie 
heeft met een oudere journalist. Tegelijk 
staat hij ook in voor de opvoeding van 
zijn tienjarige zoontje Louis. Desondanks 
vindt hij toch nog de tijd om zijn hart te 
verliezen aan een jonge, knappe Bretoen. 
De liefde lijkt hem opnieuw toe te lachen, 
maar hiv is overal aanwezig en de klok tikt 
onverbiddelijk in zijn nadeel.
Ondanks het zware thema is "Plaire, aimer 
et courir vite" een warme en mooie film.

Regie 
Christophe Honoré

Cast 
Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps en 
Denis Podalydès

Drama 
Frankrijk - 2018 - 132'

Taal 
Frans gesproken 
Nederlandse ondertitels

KOERSEL EN LEUVEN

details: zie p. 48 - 50

FILM
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Sidney & Friends
 ★ BELGISCHE PREMIÈRE 

Wanneer zijn familie hem wil vermoorden, 
vlucht Sidney, die interseksueel is, naar 
Nairobi. Daar ontmoet hij een kleine groep 
transgenders die leven aan de rand van de 
maatschappij. Samen vechten ze tegen 
discriminatie en ontdekken ze een nieuw 
leven, de liefde en hun eigenwaarde.
Regisseur Tristan Aitchison vertelt het 
verhaal van die kleine gemeenschap 
aan de hand van interviews. Ondanks de 
risico’s willen ze alle zes getuigen over 
geweld, moordpogingen, mishandeling 
en uitsluiting die ze ondergingen in 
hun oorspronkelijke leefgemeenschap. 
Bij momenten huiveringwekkend én 
ontroerend.
De film won in 2018 prijzen op het 
'Festival Internacional de Cinema Social 
de Catalunya' en het 'Transgender Film 
Festival - Kiel' (Duitsland).

Regie 
Tristan Aitchison

Cast 
Michael Daviot, Awuor 
Onyango en Charles 
Ouda

Documentaire 
Schotland, Kenia - 2018 
- 75'

Taal 
Swahili gesproken 
Engelse ondertitels

DO 22 NOV, 19U30
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS

DOCU
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 ★ NIEUW
"The Happy Prince" is een film over de 
laatste levensjaren van schrijver Oscar 
Wilde. De film is een ode aan het genie 
van Wilde nadat hij uit de gratie is 
gevallen en niet meer schrijft. De Oscar 
Wilde die we aan het begin van deze film 
zien, loopt bedelend over de straten van 
Parijs om aan drank te komen. Toch komt 
hij nog over als een charmante, geestige, 
maar ook onuitstaanbare man. 
Rupert Everett, een van de bekendste 
openlijk homoseksuele acteurs, 
regisseerde de film en nam ook de 
hoofdrol voor zijn rekening. De visuele 
stijl en knappe dialogen maken van deze 
boeiende en onderhoudende film een 
aanrader. 

Regie 
Rupert Everett

Cast 
Rupert Everett, Colin 
Firth en Emily Watson

Drama 
VK - 2018 - 105'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

GEEL, KOERSEL EN 
LEUVEN

details: zie p. 48 - 50

FILM

The Happy Prince
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The Wound
Xolani is een lid van een stam in Zuid-Afrika. 
Ieder jaar neemt hij vrij van zijn werk om 
te helpen bij een traditioneel initiatieritueel 
waarbij de jongens van de stam mannen 
worden. Xolani neemt de zorg op zich van 
Kwanda, een stadsjongen uit Johannesburg. 
In het geheim houdt Xolani van een andere 
helper, Vija. Beide mannen maken gebruik 
van het ritueel om elkaar te ontmoeten. 
Wanneer Kwanda erachter komt, verandert 
er iets.
"The Wound" is een pareltje over 
verlangens, verlangens waaraan niet kan 
worden voldaan. De film laat zien wat 
onbeantwoorde verlangens met iemand 
doen, arm of rijk en ongeacht je huidskleur 
of geaardheid, maar toont ook hoe belangrijk 
acceptatie is.

Regie 
John Trengove

Cast 
Nakhane Touré, Bangile 
Mantsai en Niza Jay

Drama 
Zuid Afrika - 2017 - 88'

Taal 
Xhosa, Afrikaans, 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

MA 12 NOV, 19U45
LEUVEN

KINEPOLIS
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Thelma
De jonge Thelma verlaat haar 
conservatieve plattelandsgezin om 
te studeren aan de universiteit van 
Oslo. Wanneer ze de aantrekkelijke 
medestudente Anja ontmoet, wordt ze 
overrompeld door nieuwe gevoelens en 
bijzondere krachten. Naarmate Anja en 
Thelma naar elkaar toegroeien, wordt 
ze niet enkel geconfronteerd met haar 
tragische verleden, maar ook met de 
implicaties van haar buitengewone 
krachten. 
De tegenstrijdige verlangens en frustraties 
van Thelma worden subtiel uitgebeeld 
aan de hand van metaforische beelden. 
De regisseur combineert elementen van 
Noorse sprookjes, klassieke horrorcinema 
en genrefilms tot een fascinerende visuele 
thriller met bovennatuurlijke elementen. 
De film werd erg lovend ontvangen door 
de internationale filmpers. Het duistere 
Scandinavië op zijn best!

Regie 
Joachim Trier

Cast 
Eili Harboe, Kaya 
Wilkins en Henrik 
Rafaelsen

Thriller 
Noorwegen - 2017 - 116'

Taal 
Noors, Zweeds 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

KORTENBERG, 
LEUVEN EN TIENEN

details: zie p. 48 - 50

FILM
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Tom of Finland
In deze meeslepende biopic maken 
we kennis met Touko Laaksonen, een 
Finse artiest die tijdens - maar ook 
nog na - de Tweede Wereldoorlog zijn 
homoseksualiteit moest verbergen. Kunst 
is zijn redding: hij breekt door met zijn 
homo-erotische potloodtekeningen. Ook 
in de VS boekt hij successen. Daar krijgt 
hij zijn artiestennaam: Tom of Finland. 
De gespierde leatherboy met kloppende 
erectie in de broek is een van zijn 
iconische beelden. 
Deze film is een geweldig portret van een 
van de invloedrijkste kunstenaars die 
bijdroeg tot de homo-emancipatie in de 
twintigste eeuw. De film won de Fipresci 
Award op het filmfestival van Gotenburg, 
mede dankzij de sterke vertolking van 
Pekka Strang als Tom of Finland.

Regie 
Dome Karukoski

Cast 
Pekka Strang, Seumas 
F. Sargent en Chris 
Myland

Biopic 
Finland, Zweden, 
Denemarken, Duitsland, 
IJsland, VS - 2017 - 115'

Taal 
Fins gesproken 
Nederlandse ondertitels

MA 12 NOV, 22U
ZA 24 NOV, 17U

LEUVEN
CINEMA ZED-

VESALIUS

FILM
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Hernemingen

Viva



38

Aimée & Jaguar
Berlijn 1943. Felice Schragenheim, een 
joodse vrouw, verblijft in de stad onder 
een valse identiteit. Ze werkt voor een 
nazistische krant, maar is tegelijk actief 
in het verzet. Lilly Wust, moeder van vier 
kinderen, heeft een echtgenoot aan het 
front. Tussen beide vrouwen ontvlamt een 
ongewone en passionele relatie. Maar 
Berlijn wordt gebombardeerd en ook de 
Gestapo ligt op de loer. De film is een 
ontroerende liefdesgeschiedenis tegen 
een dramatische historische achtergrond. 
Beide actrices kregen voor hun 
hoofdrollen de Zilveren Beer op het 
Festival van Berlijn in 1999. De film is 
gebaseerd op het boek "Aimée & Jaguar. 
Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943" van 
de Oostenrijkse Erica Fischer (1994).

Regie 
Max Färberböck

Cast 
Maria Schrader, Juliane 
Köhler en Johanna 
Wokalek

Romantisch drama 
Duitsland - 1999 - 125'

Taal 
Duits gesproken 
Nederlandse ondertitels

WO 14 NOV, 20U30
HALLE

STADHUIS

FILM
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Drie vrouwen delen een flat in Tel Aviv. 
Laila, een jonge advocate, heeft een 
moeilijke relatie met Ziad, een filmmaker 
die vaak commentaar heeft op Laila’s 
kledij. Deejay Salma wordt verliefd 
op Dunya, maar vreest de reactie van 
haar conservatieve christelijke ouders. 
Studente Nour valt met haar sluier wat 
uit de toon in het gezelschap. Haar 
verloofde vindt dat ze haar studies 
beter zou opgeven, want later moet ze 
toch voor hun kinderen zorgen. De drie 
vrouwen balanceren tussen traditie 
en modernisme, goed burgerschap en 
afwijkend gedrag, vrijheid en trouw.
"Bar Bahar" is een intrigerend vrouwelijk 
portret van de cultuurclash die zich 
dagelijks in de straten van Tel Aviv 
afspeelt.

Regie 
Maysaloun Hamoud

Cast 
Mouna Hawa en Sana 
Jammelieh

Drama 
Israël - 2016 - 103'

Taal 
Hebreeuws, Arabisch 
gesproken 
Nederlandse ondertitels

DO 29 NOV, 15U
HEIST-OP-DEN-BERG
CULTUURCENTRUM 

ZWANEBERG

DO 29 NOV, 20U
HEIST-OP-DEN-BERG
CULTUURCENTRUM 

ZWANEBERG

FILM

Bar Bahar
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Perfetti sconosciuti
Hoe goed ken jij je beste vrienden? En 
je partner? In “Perfetti sconosciuti”, 
oftewel “Perfect Strangers”, komen 
zeven vrienden erachter dat ze meer 
geheimen voor elkaar hebben dan 
gedacht. Eva en Rocco nodigen drie 
bevriende stellen uit voor een etentje. 
Als het gesprek op de verborgen wereld 
in ieders smartphone komt, stelt Eva 
voor om ieder binnenkomend bericht en 
gesprek met de groep te delen. Naarmate 
de avond vordert en de onthullingen zich 
opstapelen, raken de vrienden verwikkeld 
in een verbaal vuurwerk over waarheid en 
de waarde van vriendschap. 
Dit komisch drama met toneelmatige 
opzet heeft in Italië prijzen voor beste film 
en beste scenario gewonnen.

Regie 
Paolo Genovese

Cast 
Giuseppe Battiston, 
Anna Foglietta en 
Marco Giallini

Komisch drama 
Italië - 2016 - 97'

Taal 
Italiaans gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

MA 5 NOV, 20U30
DI 6 NOV, 18U30

MECHELEN
FILMHUIS 

MECHELEN
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Pride
Het is zomer 1984. Margaret 
Thatcher is aan de macht en de Britse 
mijnwerkersbond staakt. Tijdens 
de Gay Pride in Londen besluit een 
groep homoseksuele activisten geld 
op te halen om de families van de 
stakende mijnwerkers te ondersteunen. 
Maar ze stuiten op een probleem: de 
mijnwerkersbond zit niet te wachten 
op financiële steun van deze groep. 
De activisten laten zich echter niet uit 
het veld slaan en besluiten de bond te 
negeren en hun donatie persoonlijk af te 
leveren aan de mijnwerkers. Ze bezorgen 
de bewoners van een mijnwerkersstadje 
in het binnenland van Wales de verrassing 
van hun leven...
Deze onweerstaanbare film, gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal, won in 2014 de 
Queer Palm in Cannes.

Regie 
Matthew Warchus

Cast 
Bill Nighy, Imelda 
Staunton en Dominic 
West

Komedie 
VK - 2014 - 117'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

DO 8 NOV, 20U
KAPELLEN
'T KERKSKE

FILM
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Raven's Touch
Raven (Dreya Weber) heeft zich in 
een huisje op een camping in het bos 
teruggetrokken omdat ze erg in de war 
is. Ze voelt zich schuldig over de dood 
van haar nichtje. Kate (Traci Dinwiddie), 
een alleenstaande moeder met twee 
kinderen, heeft net een punt gezet achter 
haar relatie met de agressieve Angela 
en is samen met haar kinderen naar de 
camping gevlucht om wat rust te vinden. 
Beide vrouwen verwerken hun verdriet 
elk op hun manier en groeien stilaan naar 
elkaar toe. Ze voelen al snel dat ze elkaar 
nodig hebben om de kracht te vinden om 
verder te gaan met hun leven.

Regie 
Marina Rice Bader en 
Dreya Weber

Cast 
Dreya Weber, Traci 
Dinwiddie en David 
Hayward

Drama 
VS - 2015 - 84'

Taal 
Engels gesproken 
Nederlandse ondertitels

FILM

MA 12 NOV, 17U30 
DO 15 NOV, 20U

LEUVEN
CINEMA ZED-

VESALIUS
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Viva

Jesús is een jonge kapper die in een 
dragnachtclub te Havanna werkt en 
ervan droomt zelf performer te worden. 
Aangemoedigd door zijn mentor, Mama, 
krijgt Jesús zijn kans om te schitteren 
op het podium. Dan duikt plots zijn vader 
Angel op, die hij al jaren niet meer heeft 
gezien. Al snel botsen vader en zoon over 
hun tegengestelde verwachtingen en 
vechten ze die verschillen in het openbaar 
uit. Maar wanneer beide mannen ondanks 
alles toch langzaam weer naar elkaar 
toegroeien, ontpopt "Viva" zich tot 
een ontroerende en hartverwarmende 
geschiedenis. 
"Viva" was de Ierse inzending voor Beste 
Niet-Engelstalige Film voor de Oscars in 
2016. 

Regie 
Paddy Breathnach

Cast 
Héctor Medina, Luis 
Alberto García en Jorge 
Perugorria

Drama 
Cuba, Ierland - 2015 - 
100'

Taal 
Spaans gesproken 
Nederlandse ondertitels

VR 14 DEC, 20U
SINT-PIETERS-LEEUW
OC DE MERSELBORRE

FILM
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Bi-seksuelen Vlaams Brabant 
 
 

www.allbi.be 
info@allbi.be 

 
 

Activiteitenkalender:  
- 4e vrijdag : maandelijkse Bi-café 
- februari : Bi my Valentine 
- mei : Pride 
- 23 september : BiVisibilityDay  
- september : BCurious  

 
 

 All.Bi.Leuven 
voor onze andere activiteiten 

 



De kortfilmwedstrijd 'Holebikort' haalt al negen jaar de mooiste 
queerkortfilms uit de hele wereld naar België. Dit jaar bereikten ons 165 
inzendingen uit 31 landen, hoofdzakelijk uit Europa en 
uit Noord- en Zuid-Amerika. Hieruit werden de allerbeste 
geselecteerd door onze vakjury. Die bestaat dit jaar uit 
regisseur Lieven Debrauwer, filmdocenten Judith Franco, 
Kris Mergan en Alexander Dhoest, algemeen coördinator 
van het Leuvense Kortfilmfestival Vincent Langouche en 
Pink Screens-medewerkster Ombeline Oversacq.

Holebikort-avond
Tijdens de Holebikort-avond wordt de juryselectie vertoond. 
Hierin zitten niet alleen de genomineerde kortfilms die tijdens de 
openingsavond meedingen naar de hoofdprijs 
Holebikort 2018, maar ook kortfilms die een speciale 
vermelding kregen.
• Anders van Reinout Hellenthal uit Nederland
• Skai Blue van Guido Verelst uit België
• Löftet van Paula Gustafsson uit Zweden
• Instinct van Maria Alice Arida uit de Verenigde Staten
• El alquiler van Pablo  Gómez Castro uit Spanje
• Etage X van Francy Fabritz uit Duitsland
• Sparrow van Welby Ings uit Nieuw-Zeeland
 
Meer informatie over onze wedstrijd vind je op www.holebikort.be.

Holebikort

KORT
ONTEST

C

VR 9 NOV, 19U30
LEUVEN

CINEMA ZED-
VESALIUS

45

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

Anders van Reinout Hellenthal
Nederland - 2017 - 18'
De 14-jarige Alex woont samen met zijn 
ouders, zijn zus en haar vriend op een 
boerderij. Als zijn zus aankondigt te gaan 
samenwonen met haar vriend, moet hij zijn 
diepste gevoelens onder ogen zien. Deze 
prachtige Nederlandse coming-of-agefilm won 
internationaal al meerdere prijzen.
 vr 09 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Bacchus van Rikke Alma Krogshave 
Planeta
Denemarken - 2018 - 5'
Alex, een jonge vrouw, voelt zich gevangen in 
de dagelijkse sleur. Een toevallige ontmoeting 
met Bacchus brengt haar naar een kleurrijke en 
mysterieuze wereld waar je wordt uitgenodigd 
om je diepste verlangens te ontdekken.
 vr 16 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Bride of Frankie van Devi Snively
VS- 2017 - 18'
Deze Amerikaanse kortfilm is een geslaagde 
lesbische parodie op het bekende 
Frankensteinverhaal: decor, muziek, setting 
en personages zijn helemaal stijl jaren '30 tot 
in de kleinste details, met prachtige en erg 
grappige vertolkingen!
 wo 14 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis
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El alquiler van Pablo Gómez Castro
Spanje - 2017 - 17'
Manu en Borja, een Spaans homokoppel, 
wil graag een kind via een draagmoeder in 
Rusland. Amparo, de zus van Borja, zal hen 
hierbij helpen door te doen alsof ze een koppel 
vormt met Manu. Niet alles verloopt volgens 
plan.
 details: zie website www.holebifilmfestival.be

Elias van Lucas Van der Rhee
Nederland - 2017 - 12' 
Elias, een allochtone jongen, heeft een zorgeloos 
bestaan met een baantje in een visgroothandel. 
Op een dag komt er een nieuwe, wat speciale 
jongen werken die gevoelens bij hem triggert waar 
hij geen blijf mee weet. Een geluk bij een ongeluk 
brengt echter raad.
 ma 12 nov, 22u   Leuven - ZED-Vesalius
 za 24 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius

El niño que quería volar van Jorge 
Muriel
Spanje - 2018 - 20' 
In deze Spaanse kortfilm wordt het homozoontje-
in-wording zo erg door zijn eigen vader gepest 
dat hij ernaar verlangt weg te vliegen. Zal hem 
dat lukken? Of komt er toch nog een andere 
oplossing? 

 zo 25 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Etage X van Francy Fabritz
Duitsland - 2016 - 13'
Een toevallige ontmoeting in de lift van een 
winkelcomplex zorgt ervoor dat 2 vrouwen hun 
grenzen moeten opzoeken wanneer de lift stilvalt. 
Deze kortfilm won in 2016 de Panavision Award 
voor beste film op het Internationaal Filmfestival 
van San Sebastián.
 vr 9 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius
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Dag Uur Film Locatie
ma 5 18u30 Disobedience Mechelen - Filmhuis Mechelen p. 10 

20u The Happy Prince Geel - Studio Geel p. 33 
20u30 Perfetti sconosciuti Mechelen - Filmhuis Mechelen p. 40 

di 6 18u30 Perfetti sconosciuti Mechelen - Filmhuis Mechelen p. 40 
19u30 Openingsavond Leuven - Wagehuys p. 7 
20u30 Disobedience Mechelen - Filmhuis Mechelen p. 10

wo 7 20u Grenzeloos Leuven - Wagehuys p. 18
do 8 20u Grenzeloos Leuven - Wagehuys p. 18 

20u Pride Kapellen - 't Kerkske p. 41 
20u McQueen Koersel - TheRoxyTheatre p. 13 
20u Rafiki Geel - Studio Geel p. 14 

vr 9 19u30 Holebikort Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 45
20u Grenzeloos Leuven - Wagehuys p. 18 
20u30 Call Me by Your Name Diest - CC Diest - Begijnhof p. 23 
21u Plaire, aimer et courir vite Koersel - TheRoxyTheatre p. 31 
22u Disobedience Geel - Studio Geel p. 10 

za 10 19u30 Plaire, aimer et courir vite Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 31 
19u45 Rafiki Leuven - Kinepolis p. 14 
20u Love, Simon Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 29 
21u Rafiki Koersel - TheRoxyTheatre p. 14 

zo 11 15u Just Charlie Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 28 
19u45 Die Mitte der Welt Leuven - Kinepolis p. 24

ma 12 17u30 Raven's Touch Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 42
19u45 The Wound Leuven - Kinepolis p. 34
20u15 Call Me by Your Name Tienen - CC De Kruisboog p. 23 
20u15 Love, Simon Sint-Truiden - Cinema Cameo p. 29
20u30 The Happy Prince Koersel - TheRoxyTheatre p. 33 
22u Tom of Finland Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 36 

di 13 14u30 Call Me by Your Name Roeselare - De Spil p. 23 
17u30 Love, Simon Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 29 
20u Heartstone Leuven - Cinema ZED-STUK p. 27 

Kalender
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Dag Uur Film Locatie
di 13 20u Disobedience Roeselare - De Spil p. 10 

20u15 Disobedience Sint-Truiden - Cinema Cameo p. 10
wo 14 19u45 A Million Happy Nows Leuven - Kinepolis p. 22

20u30 Aimée & Jaguar Halle - Stadhuis p. 38 
22u30 Love, Simon Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 29 

do 15 15u Call Me by Your Name Wezembeek-Oppem - de Kam p. 23 
20u Raven's Touch Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 42
20u Call Me by Your Name Wezembeek-Oppem - de Kam p. 23 
20u15 Call Me by Your Name Hasselt - De Nieuwe Zaal p. 23 

vr 16 19u45 Disobedience Leuven - Kinepolis p. 10
20u Call Me by Your Name Londerzeel - Bibliotheek p. 23 
22u Call Me by Your Name Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 23 

za 17 20u Love, Simon Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 29
20u Grenzeloos Lier - CC Vredeberg p. 18 

zo 18 16u The Happy Prince Koersel - TheRoxyTheatre p. 33 
19u45 Gewoon vrienden Leuven - Kinepolis p. 26 

ma 19 19u30 Evening Shadows Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 25 
20u15 Thelma Tienen - CC De Kruisboog p. 35 
20u30 Just Charlie Vilvoorde - CC Het Bolwerk p. 28 

di 20 15u Just Charlie Heist-op-den-Berg - Zwaneberg p. 28 
20u Girl Leuven - Cinema ZED-STUK p. 11 
20u Just Charlie Heist-op-den-Berg - Zwaneberg p. 28 
20u30 Love, Simon Vilvoorde - CC Het Bolwerk p. 29 
20u30 Love, Simon Dilbeek - Westrand p. 29 

wo 21 20u Perron 11 Leuven - Wagehuys p. 19 
20u Silvana Borgerhout - De Roma p. 15 

do 22 19u30 Sidney & Friends Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 32 
20u Perron 11 Leuven - Wagehuys p. 19 

vr 23 19u45 The Cakemaker Leuven - Kinepolis p. 16 
za 24 14u30 Maurice Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 12 

17u Tom of Finland Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 36 

6 nov - 30 nov 2018
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Dag Uur Film Locatie
za 24 19u30 Call Me by Your Name Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 23

19u45 Thelma Leuven - Kinepolis p. 35 
zo 25 19u45 Mi mejor amigo Leuven - Kinepolis p. 30 
ma 26 17u The Happy Prince Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 33
di 27 19u30 Plaire, aimer et courir vite Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 31 

20u30 Disobedience Dilbeek - Westrand p. 10 
wo 28 19u30 The Happy Prince Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 33 

20u30 Call Me by Your Name Halle - Stadhuis p. 23 
do 29 15u Bar Bahar Heist-op-den-Berg - Zwaneberg p. 39 

17u Plaire, aimer et courir vite Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 31 
20u Maurice Leuven - Cinema ZED-Vesalius p. 12 
20u Call Me by Your Name Kortenberg - Bibliotheek p. 23 
20u Bar Bahar Heist-op-den-Berg - Zwaneberg p. 39 
20u Call Me by Your Name Wetteren - CC Nova p. 23 

vr 30 20u Thelma Kortenberg - Bibliotheek p. 35 

ma 3/12 20u30 Rafiki Mechelen - Filmhuis Mechelen p. 14

vr 14/12 20u Viva Sint-Pieters-Leeuw -               
De Merselborre

p. 43 

zo16/12 16u Call Me by Your Name Sint-Pieters-Leeuw -  
De Merselborre

p. 23 

Kalender
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Holebihuis Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 24, 
3010 Leuven
hallo@holebihuis.be
016 60 12 63

Ontdek alles over ons op:
www.holebihuis.be  •      /HolebihuisVlaamsBrabant
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Femme van Alden Peters
VS - 2017 - 17'
Tijdens een date wordt Carson afgewezen 
omdat hij te vrouwelijk zou zijn. Hierdoor 
belandt Carson in een existentiële crisis. Dit 
zorgt voor enkele hilarische momenten, tot 
een dragqueen hem helpt op zijn weg naar 
zelfaanvaarding.
 ma 26 nov, 17u   Leuven - ZED-Vesalius 
 wo 28 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Hot Tea van Marcel Tigchelaar
Nederland - 2017 - 3' 
In deze Nederlands animatiefilm laat een man 
zich bedwelmen door de dampen van een glas 
hete thee. Hij droomt weg in een kleurrijke 
wereld vol zintuiglijke sensaties. 
 
 za 24 nov, 14u30   Leuven - ZED-Vesalius 
 do 29 nov, 20u   Leuven - ZED-Vesalius 

Instinct van Maria Alice Arida
VS - 2017 - 18'
Deze lesbische thriller brengt het verhaal van 
Camille en Isabelle. Kunstenares Camille opent 
een expositie in de galerij van Isabelle. Camille 
zoekt contact met Isabelle en de 2 vrouwen 
raken met elkaar aan de praat. Isabelle blijkt 
ook te schilderen, maar niets is wat het lijkt…
 vr 9 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius

Löftet van Paula Gustafsson
Zweden - 2017 - 14'
Deze prachtige en intieme documentaire vertelt 
het verhaal van het Zweedse bejaarde lesbische 
koppel Helle en Maj-Briht. Na 37 jaar is de liefde 
tussen de 2 vrouwen nog altijd even groot. Dan 
krijgt Helle een beroerte. Beide vrouwen beseffen 
dat het einde nadert, maar ook dat liefde eeuwig 
is... 
 vr 9 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius
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Mehua van Camille Aigloz & Lucy Vallin
Frankrijk - 2017 - 4'
Twee jonge Azteekse vrouwen staan op het 
punt om de grootst mogelijke eer te ontvangen, 
namelijk geofferd te worden aan hun god. 
Het offer loopt echter niet volgens plan… 
Een prachtig afstudeerproject van de Franse 
animatieschool Gobelins die als een van de 
beste ter wereld gekend staat.
 za 24 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

Meu preço van Hsu Chien
Brazilië - 2018 - 15'
In deze Braziliaanse kortfilm ontmoeten een 
travestiet van lichte zeden en haar 'vriendin' 
op straat een man die van hun diensten wil 
gebruikmaken. Een van de twee 'dames' wil te 
allen prijze deze klant bedienen. Wie is die man 
en wat betekent hij voor haar?
 ma 19 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius 

Mom's the Word van Joffre Faria Silva
Canada - 2017 - 4'
De moeder van Manuel vindt een vreemd 
voorwerp in de was en probeert uit te 
zoeken wat dit is. Dit leidt tot een hilarische 
conversatie tussen moeder en zoon. Een 
warme komedie over de onvoorwaardelijke 
liefde van een moeder voor haar zoon.
 vr 23 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

Natalie.D van Angèle Béraud
Frankrijk - 2017 - 5'
Artistiek, poëtisch, melancholisch: deze 
tekenfilm toont de verliefdheid van een 
Franse voor een Amerikaanse. Het verhaal is 
eenvoudig verteld, eenvoudig verbeeld, met als 
bonus een zeer sensuele vrijage aan het eind.
 ma 12 nov, 17u30   Leuven - ZED-Vesalius
 do 15 nov, 20u   Leuven - ZED-Vesalius
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Nenn mich nicht Bruder van Gina 
Wenzel
Duitsland - 2018 - 18'
Deze Duitse kortfilm handelt over een 
transgender in een milieu van losgeslagen 
jongeren. Gefilmd als een documentaire, donker 
en rauw, geeft de film een somber beeld van hoe 
het er in deze omgeving aan toegaat.
 di 20 nov, 20u   Leuven - ZED-STUK

Reach the Sky van Daniel Sterlin-
Altman
Canada - 2018 - 5'
Deze Canadese animatiefilm neemt je mee 
op een trip met 3 vrienden. Dankzij hun 
vriendschap komen ze tot zelfaanvaarding en 
slagen ze erin om zichzelf open te stellen voor 
hun ware ik en de ware liefde.
 di 13 nov, 20u   Leuven - ZED-STUK

Rosita van Pietro Pinto
VS - 2017 - 20'
Een oude man houdt zijn verloren liefde levend 
in een roos (Rosita). Op een dag ontmoet hij op 
straat een man die hem probeert te verleiden. 
Blijft hij trouw aan Rosita of kiest hij voor zijn 
nieuwe liefde? Een bijzondere Amerikaanse 
kortfilm!
 ma 12 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Scheideweg van Arkadij Khaet
Duitsland - 2017 - 4'
Een jongen bezoekt zijn vriendinnetje thuis. Hij 
ontmoet er haar stiefbroer en begint over hem te 
fantaseren. Deze licht verteerbare kortfilm was het 
ingangsexamen van de Moldavische regisseur voor 
de Filmacademie van Baden-Württemberg. Deze 
kortfilm won dit jaar al verschillende prijzen op 
filmfestivals.
 details: zie website www.holebifilmfestival.be
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Skai Blue van Guido Verelst
België - 2017 - 17'
Twee mannen ontmoeten elkaar via een 
datingsite. Hun relatie is van korte duur als 
blijkt dat een van hen een illegaal is zonder 
papieren. Deze Belgische kortfilm met een 'hot' 
thema is een juweeltje: alles is tot in de details 
verzorgd en zelfs de regen speelt zijn rol.
 vr 9 nov, 19u30  Leuven - ZED-Vesalius

Skuggdjur van Jerry Carlsson
Zweden - 2017 - 21'
Een jong meisje gaat met haar twee papa's 
mee naar een feestje waar zich bizarre rituelen 
voltrekken. Naarmate de avond vordert vindt 
ze het gedrag van de volwassenen steeds 
vreemder. Ze proberen allemaal om erbij te 
horen, maar niet iedereen slaagt daarin.
 zo 18 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Sparrow van Welby Ings
Nieuw-Zeeland - 2016 - 15'
Een gek jongetje met vleugels, de strenge 
vader, grootvaders geheim uit de Grote Oorlog 
en een doodgewone mus, dat alles zit in deze 
enig mooie poëtische kortfilm uit Nieuw-
Zeeland.
 vr 9 nov, 19u30  Leuven - ZED-Vesalius

Sunken Plum van Xiaoxi Xu & Roberto 
Canuto
China - 2017 - 19'
Li Wanjing, een Chinese transgendervrouw 
die in een nachtclub werkt, krijgt plots bezoek 
van een nicht die meldt dat Li's moeder is 
gestorven. Zij voelt zich verplicht om terug 
naar haar geboortedorp te gaan. Hiervoor moet 
ze echter haar ware identiteit verbergen.
 do 22 nov, 19u30   Leuven - ZED-Vesalius
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The Real Thing van Brandon Kelley
VS - 2017 - 7'
Een Amerikaanse soldaat komt na een 
buitenlandse missie van enkele jaren weer 
thuis. Er is veel veranderd, in het bijzonder in 
zijn gezin. Voor het eerst ziet hij zijn dochter, 
die een transitie onderging terwijl hij weg was.
 zo 11 nov, 19u45  Leuven - Kinepolis

Visibles van Enrique Rey
Spanje - 2018 - 19'
Homoseksualiteit is in Spanje lange tijd 
niet zo evident geweest. Deze Spaanse 
documentaire vertelt het verhaal achter de ’26 
decemberstichting’, een organisatie die zich 
inzet voor eenzame LGBT-ouderen en hun een 
warme thuis wil bieden.
 za 10 nov, 19u45   Leuven - Kinepolis

Weeds van Joffre Faria Silva
VS - 2017 - 2'
Deze fel bejubelde tekenfilm brengt een 
hommage aan iedereen die op zoek is naar 
een beter leven. Of je nu je land ontvlucht 
wegens oorlog, armoede of vervolging, of 
gewoon omdat je als mens jezelf wil zijn, echt 
openbloeien kun je pas in het mooie land 
'voorbij de regenboog'.
 vr 16 nov, 22u  Leuven - ZED-Vesalius
 za 24 nov, 19u30  Leuven - ZED-Vesalius
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Leuven

 
 
 
 ➊ Kinepolis - Zaal 5

 Bondgenotenlaan 145-149    016-319 600
Tickets: 9 € / 8 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas)
Je kan enkel cash betalen (geen Bancontact). 
Kinepolis pre-paid tickets en kortingsbons zijn niet geldig.
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➋ Cinema ZED - Vesalius
 A. Vesaliusstraat 9C    016-67 92 35 
8.5 € / 7 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas,, 
lerarenkaart, cultuurkaart, STUKkaart en ZES X ZED-Kaart)
Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen met hun 
UiTPAS een ticket kopen aan goedkoper tarief.

➌ Cinema ZED - STUK
 Naamsestraat 96    016-67 92 35
8.5 € / 7 € (korting op vertoon van je eigen geldige Çavariapas, 
leerlingenkaart (middelbare scholieren), lerarenkaart, cultuurkaart, 
STUKkaart en ZES X ZED-Kaart)
Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen met hun 
UiTPAS een ticket kopen aan een goedkoper tarief.

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

➎ Festivalcafé Rocco 
Holebihuis Vlaams-Brabant
 Diestsesteenweg 24    016-60 12 63
Elke dag open vanaf 19u. Dinsdag gesloten. Tijdens het festival is 
het café ook op dinsdag open vanaf 19u.
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Kalender Leuven

di 6 19u30 Openingsavond Wagehuys p. 7

wo 7 20u Grenzeloos Wagehuys p. 18 

do 8 20u Grenzeloos Wagehuys p. 18 

vr 9 19u30 Holebikort Cinema ZED-Vesalius p. 45

20u Grenzeloos Wagehuys p. 18

za 10 19u30 Plaire, aimer et courir 
vite

Cinema ZED-Vesalius p. 31 

19u45 Rafiki Kinepolis p. 14 

20u Love, Simon Cinema ZED-Vesalius p. 29

zo 11 15u Just Charlie Cinema ZED-Vesalius p. 28 

19u45 Die Mitte der Welt Kinepolis p. 24 

ma 12 17u30 Raven's Touch Cinema ZED-Vesalius p. 42

19u45 The Wound Kinepolis p. 34 

22u Tom of Finland Cinema ZED-Vesalius p. 36 

di 13 17u30 Love, Simon Cinema ZED-Vesalius p. 29 

20u Heartstone Cinema ZED-STUK p. 27 

wo 14 19u45 A Million Happy 
Nows

Kinepolis p. 22 

22u30 Love, Simon Cinema ZED-Vesalius p. 29 

do 15 20u Raven's Touch Cinema ZED-Vesalius p. 42

vr 16 19u45 Disobedience Kinepolis p. 10 

22u Call Me by Your 
Name

Cinema ZED-Vesalius p. 23 

za 17 20u Love, Simon Cinema ZED-Vesalius p. 29 
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zo 18 19u45 Gewoon vrienden Kinepolis p. 26

ma 19 19u30 Evening Shadows Cinema ZED-Vesalius p. 25

di 20 20u Girl Cinema ZED-STUK p. 11 

wo 21 20u Perron 11 Wagehuys p. 19 

do 22 19u30 Sidney & Friends Cinema ZED-Vesalius p. 32 

20u Perron 11 Wagehuys p. 19 

vr 23 19u45 The Cakemaker Kinepolis p. 16 

za 24 14u30 Maurice Cinema ZED-Vesalius p. 12 

17u Tom of Finland Cinema ZED-Vesalius p. 36 

19u30 Call Me by Your 
Name

Cinema ZED-Vesalius p. 23 

19u45 Thelma Kinepolis p. 35 

zo 25 19u45 Mi mejor amigo Kinepolis p. 30 

ma 26 17u The Happy Prince Cinema ZED-Vesalius p. 33 

di 27 19u30 Plaire, aimer et courir 
vite

Cinema ZED-Vesalius p. 31 

wo 28 19u30 The Happy Prince Cinema ZED-Vesalius p. 33 

do 29 17u Plaire, aimer et courir 
vite

Cinema ZED-Vesalius p. 31

20u Maurice Cinema ZED-Vesalius p. 12 
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Ook dit jaar is er een festivalcafé: café Rocco, Diestsesteenweg 
24 te Kessel-Lo (achter het station). Elke dag krijg je na de 
voorstelling de kans om kennis te maken met een van onze 
Vlaams-Brabantse holebi- en transgenderverenigingen. Zij 
luisteren het café speciaal voor jou op en maken van ons 
filmfestival een extra feestelijk gebeuren. Met je ticket van de 
voorstelling van die avond te Leuven kan je er een gratis drankje 
krijgen (één ticket per persoon, per avond).

In Leuven is je ticket voor een gratis drankje eveneens geldig in 
2 andere cafés:

• De Blauwe Schuit: Vismarkt 16 (alle dagen open)
• Savoye: Wijn- en Koffiebar, Savoyestraat 11 (gesloten op 

maandag)

Leuven - Festivalcafé

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

Reserveren kan via www.holebifilmfestival.be/reserveren. 
Opgelet: na je reservatie online ontvang je een mailtje dat je 
moet bevestigen.

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

Voor de filmvoorstellingen in Kinepolis kun je niet reserveren. 
Voor de filmvoorstellingen in Cinema ZED (Stuk en Vesalius) kun 
je tickets kopen via www.cinemazed.be. 

http://www.cinemazed.be
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Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven (Kessel-Lo)
Open van 19u tot 01u

www.caferocco.be

facebook.com/caferocco

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

bieden wij je een 
gratis drankje 

aan...

Het officiële festivalcafé
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stelt voor

DOCAFRIKA
Sterke documentaires van/over Afrika en zijn diaspora.

in samenwerking met

MEER INFO: WWW.AFRIKAFILMFESTIVAL.BE

 11 SEP 2018  BURKANIBÈ RISING 
 9 OKT 2018 LATIFA, LE COEUR AU COMBAT
 13 NOV 2018  GANGWAY TO A FUTURE
 11 DEC 2018  MÉMOIRE DE MISSIONNAIRES
 8 JAN 2019  IT MUST MAKE PEACE
 12 FEB 2019  MAKALA
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Borgerhout
Kalender

wo 21 20u Silvana De Roma p. 15

De Roma

 Turnhoutsebaan 286   03 600 16 60

Tickets: 8 €  

De Roma
Met haar filmprogrammatie zet volksschouwburg De Roma naast 
reguliere vertoningen ook vaak in op maatschappelijke thema’s. 
Voor de vertoning van "Silvana" werken we graag samen met het 
Holebifilmfestival, om de documentaire en vooral genderdiversiteit nog 
meer onder de (broodnodige!) aandacht te brengen.

Hiphop een mannenwereld? Met "Silvana" vertonen we een intiem 
portret en filmische trip doorheen de prille carrière van een hedendaags 
vrouwelijk icoon. De Roma koos voor deze documentaire omwille 
van Silvana Imams compromisloze teksten tegen elke vorm van 
verdrukking. Deze film, gemaakt door een volledig vrouwelijke crew, 
appelleert allereerst aan een jong publiek, vrouwen, en de LGBT-
gemeenschap. Maar de universele thema’s kunnen iedereen bekoren. 
Silvana vervult een activistische rol als immigrant, vrouw en lesbienne 
in een Zweden dat steeds verder polariseert.

Na de vertoning in De Roma volgt een live vrouwelijke hiphopact uit 
eigen bodem.
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Diest
Kalender

vr 9 20u30 Call Me by Your 
Name CC Diest - Begijnhof p. 23

CC Diest - Begijnhof 
Aula Geertrui Cordeys
 Infirmeriestraat z/n  013 460 640
Tickets: 6 € / 3 € (jongerentarief -26 jaar en 
personen met verhoogde tegemoetkoming) 

CC Diest - Begijnhof
Ook dit jaar neemt CC Diest (i.s.m. Zebracinema en D'Oranje Giraffen) 
het Filmfestival mee in de wekelijkse filmprogrammatie op vrijdagavond. 
LGBTQ zou al lang geen issue meer mogen zijn in onze samenleving, 
daarom vertonen we gedurende het jaar ook nog films rond dit thema.

Gratis parking aan de Omer Vanaudenhovelaan.
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Dilbeek
Kalender

di 20 20u30 Love, Simon Westrand p. 29

di 27 20u30 Disobedience Westrand p. 10 

Westrand
 Kamerijklaan 46
Tickets: 7 € / 6.5 € (-21/dagstudenten en 65+) 
verkrijgbaar via www.westrand.be

Westrand
Elke dinsdagavond kan je in de knusse rode zetels van Westrand 
terecht voor een filmavond. Het hele jaar door bieden we een 
gevarieerd aanbod aan: van Oscarwinnaars en -genomineerden 
tot Vlaamse films, documentaires en arthouseparels. Elke laatste 
dinsdag van de maand staat er een MOOOV-film op het programma: 
een film met een brede kijk op de wereld. Om de meest recente en 
actuele films te kunnen tonen, kondigen we het programma twee- of 
driemaandelijks aan. 

Het Holebifilmfestival wordt stilaan traditie in Westrand. We vinden 
het noodzakelijk om films met een holebithematiek te laten zien en 
reserveren eind november steeds graag een vaste plaats voor hen. 
Ook bij die selectie kiezen we voor 
recent uitgekomen en actuele films

Sacha 
Ook dit jaar schaart Sacha zich weer 
achter het Holebifilmfestival. Sacha richt zich in haar activiteiten tot 
de holebi's van de Vlaamse rand van Brussel. Op een laagdrempelige 
en gezellige wijze krijgen haar leden de mogelijkheid om op verhaal 
te komen, netwerken uit te breiden, in vriendschap samen te komen,… 
en vooral zichzelf te zijn. En waarom deze keer niet eens een filmpje 
meepikken samen met familie en niet-holebivrienden?

http://www.westrand.be
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Studio Geel
 Werft 30a 
Tickets:  7.5 € / 6.5 € (studenten, senioren op 
voorlegging kaart - maandag 6 €)

Stad Geel verwelkomt graag het Holebifilmfestival en breidt uit met 
stand-upcomedians en een lezing. Een eerste Geelse holebiweek!

6 november 2018, 20u

Comedy Café – Gay edition met 5 gay comedians, o.a. Daniel-Ryan 
Spaulding en Soula Notos

Cultuurcafé de Werft – Werft 34, 2440 Geel 

Tickets www.dewerft.be - Check Facebook.

7 november 2018, 20u15

Monoloog, theaterstuk “Zeemeermin” door Jaouad Alloul. De artiest is 
een Belg met Marokkaanse roots en een islamitische achtergrond. Als 
jongste kind uit een gezin van acht ontdekte hij op jonge leeftijd zijn 
seksuele geaardheid en de impact daarvan op zijn omgeving.

Bib Geel – Werft 30, 2440 Geel

Gratis (met gratis drankje)

Check Facebook: bibliotheek Geel events.

Geel
Kalender

ma 5 20u The Happy Prince Studio Geel p. 33

do 8 20u Rafiki Studio Geel p. 14

vr 9 22u Disobedience Studio Geel p. 10 
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Halle
Kalender

wo 14 20u30 Aimée & Jaguar Stadhuis  p. 38

wo 28 20u30 Call Me by Your Name Stadhuis  p. 23 

Raadzaal Stadhuis
 Oudstrijdersplein 18  
Tickets: 5 €
Tickets aan de balie van de Raadzaal vlak voor 
de film.

Oude Post – Wereldcafé
 Kardinaal Cardijnstraat z/n
14 november - Gratis drankje met het filmticket 
en optreden Djembégroep HALLElesbienne.
28 november - Rond 22u optreden van Yves 
Seghers.

Heb je zin om op een leuke manier lesbiennes te leren kennen? 
Kom dan met ons wandelen, babbelen, genieten, eten, drinken, 
feesten, …

http://www.hallelesbienne.be of 0496/14.40.11 
https://www.facebook.com/HALLElesbi.groep

 
'Kzenzo is een Halse Holebi-vereniging.

De naam komt van "Ik ben zo" wat in de volksmond vertaald wordt 
naar 'Kzenzo. 
Het doel van onze groep is om tijdens onze activiteiten, bij een 
wandeling,een babbeltje, een hapje of een drankje holebi's met elkaar 
in contact te brengen.

https://www.facebook.com/Kzenzo                     
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Hasselt
Kalender

do 15 20u15 Call Me by Your 
Name De Nieuwe Zaal  p. 23

De Nieuwe Zaal
 Maastrichterstraat 96  011.76.54.28
Tickets: 6 € / 5 € (studenten of leerkrachtenkaart, 
55+, groep +10 personen, UiTpas Hasselt) / 3 € 
(Houders van de European Youth Card) 

Z33 - Zebracinema
De film wordt voorafgegaan door een lezing: "The Love That Dare 
(Not) Speak Its Name" – donderdag 15 november 2018, 19u–20u.

Aan de hand van filmfragmenten wordt in deze lezing een beeld 
geschetst van homoseksualiteit in film en literatuur. Aanvankelijk 
een absoluut taboe, door Oscar Wilde omschreven als 'The Love That 
Dare Not Speak Its Name'. Vervolgens werden holebi's geportretteerd 
als meelijwekkende, stereotiepe figuren om ten slotte serieus 
genomen te worden in baanbrekende films als "Brokeback Mountain" 
en "Call Me by Your Name", waarin herenliefde 'dare speak its name'!

Docent: Karel Deburchgrave

Expressie is vrij van grenzen. Ze overstijgt seksuele voorkeuren 
of genderdenken. Dat is waar dit Filmfestival om draait. Dat is 
waar kunst en cultuur om draaien. Z33 – Huis voor Actuele Kunst 
in Hasselt – koos voor een meeslepende romance en instant 
klassieker. We maken er die avond een 'double bill' van met de lezing 
van filmdocent en -recensent Karel Deburchgrave.
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Heist-op-den-Berg
Kalender

di 20 15u Just Charlie CC Zwaneberg  p. 28

di 20 20u Just Charlie CC Zwaneberg  p. 28

do 29 15u Bar Bahar CC Zwaneberg  p. 39

do 29 20u Bar Bahar CC Zwaneberg  p. 39

Cultuurcentrum Zwaneberg
 Cultuurplein 1  015 25 07 70
Tickets: 5 € / 4.5 € (vriendenprijs) / 1 € 
(vrijetijdskaart) 

Cultuurcentrum Zwaneberg
CC Zwaneberg heeft naast een aanbod van muziek, theater, 
comedy, familievoorstellingen, workshops, … een lange traditie van 
filmprogrammering en is het filmcentrum van Heist-op-den-Berg. 's 
Woensdags (en soms op andere dagen) om 15u en om 20u worden 
zowel kaskrakers als arthousefilms gedraaid en tweemaal per maand, 
op zondag- of woensdagnamiddag om 15u, worden er kinderfilms 
vertoond. We proberen in onze keuzes zo veel mogelijk te variëren in 
taal en thematiek.  
Dit is het eerste jaar dat wij deelnemen aan het Holebifilmfestival. Als 
cultuurcentrum hebben wij aandacht voor alle doelgroepen en met deze 
deelname aan het Holebifilmfestival willen wij onze maatschappelijke 
rol actief opnemen. Door genderdiversiteit onder de publieke aandacht 
te brengen geven we graag mee kleur aan dit Filmfestival. En net zoals 
bij onze andere voorstellingen zijn holebi’s en transgenders hier van 
harte welkom.
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Kapellen
Kalender

do 8 20u Pride 't Kerkske  p. 41

't Kerkske
 Kapelsestraat 182  03-660 67 50
Tickets: 5 €  

Jeugd- en cultuurdienst
De jeugd- en cultuurdienst, de dienst Diversiteit en het Holebifilmfestival 
slaan de handen in elkaar voor gezellige avond. Op ons programma 
staat de film "Pride".

Uiteraard staat onze deur open voor iedereen die interesse en zin heeft 
om erbij te zijn.

Kom zeker wat vroeger, of blijf hangen: de toog is open voor een hapje, 
drankje en muziekje!
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Koersel
Kalender

do 8 20u McQueen TheRoxyTheatre p. 13

vr 9 21u Plaire, aimer et 
courir vite TheRoxyTheatre p. 31 

za 10 21u Rafiki TheRoxyTheatre p. 14 

ma 12 20u30 The Happy Prince TheRoxyTheatre p. 33 

zo 18 16u The Happy Prince TheRoxyTheatre p. 33 

TheRoxyTheatre
 Pieter Vanhoudtstraat 39   011-22 10 03
Tickets: 7 € / 6 € (Studentenkaart, -18j, +60j) 

TheRoxyTheatre
Cinema Roxy opende zijn deuren in het jaar 1946 en groeide in de 
jaren ’70 uit tot een multicomplex met 3 comfortabele zalen met 550 
zitjes.

In 2000 sloten de deuren, maar sinds de heropening in 2003 
als TheRoxyTheatre kan je er terecht voor een gezonde mix van 
Blockbusters, Ladies-, Men’s, Cult- en Classic Nights met veel 
aandacht voor de minder bekende of arthousefilms.

Troef is het gezellige café, en je mag zelfs je gekochte drankje 
nuttigen in de zaal. En dit alles aan betaalbare prijzen.
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Bibliotheek
 Dr. V. De Walsplein 30   02-755 22 80
Tickets: gratis
Inschrijven is verplicht en kan via 
http://kortenberg.bibliotheek.be.
Meer info: 
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Kortenberg
De Bibliotheek van Kortenberg werkt (zoals elke openbare bibliotheek) 
in een geest van objectiviteit, vrij van levensbeschouwelijke, politieke 
en commerciële invloeden. De beleidsploeg van onze gemeente zet 
zich in voor een samenleving waarin verschillen in afkomst, leeftijd, 
geloofsovertuiging, geslacht en seksuele geaardheid geen rol mogen 
spelen. Meewerken aan het Holebifilmfestival is daar een logisch 
gevolg van.

Kortenberg
Kalender

do 29 20u Call Me by Your Name Bibliotheek  p. 23

vr 30 20u Thelma Bibliotheek  p. 35 
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CC Vredeberg
 Vredebergstraat 12     03 488 06 79
Tickets: 10 € \ 9 € (Çavaria)

Grenzeloos
Terwijl Didier en David een vakantie plannen met hun vrienden, dromen 
Youri en Jens aan de andere kant van Europa van een onbezorgde 
toekomst samen. Twee ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat 
hun levens elkaar kruisen in Berlijn. Terwijl de stad zich opmaakt voor 
de Pride, moeten zij hun leven weer op de rails krijgen.

Deze keer brengt Spot On een ernstig stuk dat pijnlijk actueel is. In 
het westen lijkt de strijd voor holebirechten gestreden, maar op amper 
enkele uurtjes vliegen riskeren holebi’s ontvoering, foltering en erger, 
terwijl de overheid gewillig een oogje dichtknijpt of zelfs meewerkt. 
En ook bij ons blijft waakzaamheid geboden. Want het kwaad is 
grenzeloos…

Geschreven door Steven Claes, met muziek van Julie Helsen

Lier
Kalender

za 17 20u Grenzeloos CC Vredeberg  p. 18
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Londerzeel
Kalender

vr 16 20u Call Me by Your Name Bibliotheek  p. 23

Bibliotheek Londerzeel
 Molenstraat 5   052-30 13 73
Gratis, inschrijven via londerzeel.bibliotheek.be
Deuren: 19u30

Bibliotheek Londerzeel
Dit jaar neemt Londerzeel voor de vierde keer deel aan het 
Filmfestival. We starten telkens om 20u. De deuren gaan 
open om 19u30. De bib organiseert regelmatig supergezellige 
filmvoorstellingen en heeft de mooie traditie om tijdens de pauze 
een bij de film passend hapje aan te bieden. Je kan er ook iets 
drinken aan democratische prijzen. Voor de voorstelling zijn er 90 
plaatsen beschikbaar.

Reserveer snel je gratis plaatsen via: londerzeel.bibliotheek.be.

http://londerzeel.bibliotheek.be
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Mechelen
Kalender

ma 5 18u30 Disobedience Filmhuis Mechelen  p. 10

ma 5 20u30 Perfetti sconosciuti Filmhuis Mechelen  p. 40 

di 6 18u30 Perfetti sconosciuti Filmhuis Mechelen  p. 40 

di 6 20u30 Disobedience Filmhuis Mechelen  p. 10 

ma 3/12 20u30 Rafiki Filmhuis Mechelen  p. 14

Filmhuis Mechelen
 Minderbroedersgang 5   
Tickets: 6 € / 4 € (leden Filmhuis)  
 

Filmhuis Mechelen
Filmhuis Mechelen vertoont al sinds 1977 kwaliteitsfilm in het 
Mechelse stadscentrum. Elke maandag- en dinsdagavond kunt u 
bij ons terecht voor de allerbeste nieuwe releases, maar ook voor 
documentaires, klassiekers, kinderfilms en festivalvertoningen.

Na een zeer succesvolle eerste deelname vorig jaar is het 
Holebifilmfestival ook dit jaar weer bij ons te gast. En wie Filmhuis 
Mechelen kent, weet dat wij niet alleen voor topfilms zorgen, maar ook 
voor een fijne omkadering voor en na de voorstelling: niet te missen, 
dus.

De Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) bestaat bijna 35 
jaar. We hebben ons eigen café op vrijdagavond op de Grote Markt in 
Mechelen. We organiseren uitstappen, weekends, sportactiviteiten, 
culturele evenementen, voordrachten, …

Ook voor een onthaalgesprek kan je bij ons terecht.  
Meer info: www.hlwm.be of info@hlwm.be.
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Roeselare
Kalender

di 13 14u30 Call Me by Your Name De Spil cultuurcentrum  p. 23

di 13 20u Disobedience De Spil cultuurcentrum  p. 10 

De Spil cultuurcentrum
 Hippoliet Spilleboutdreef 1   051-26 57 00
Tickets : 7 € / 6 € (Abonnement: € 60 voor 10 
tickets ) 

De Spil cultuurcentrum
In samenwerking met Rebus en Liever Gelijk.
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Sint-Pieters-Leeuw
Kalender

vr 14/12 20u Viva OC De Merselborre  p. 43

za 16/12 16u Call Me by Your Name OC De Merselborre  p. 23 

OC De Merselborre
 Schaliestraat 2  
Tickets: 3 €

OC De Merselborre
Het OC De Merselborre ligt in 
het centrum van deelgemeente 
Vlezenbeek. Het is een kleine maar 
gezellige locatie met een uitstekende infrastructuur voor het vertonen 
van films. Ook dit jaar komt het Holebifilmfestival naar hier. De 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw neemt hiermee voor de zevende maal 
deel aan het Filmfestival. 

Het gemeentebestuur is zich bewust van de noodzaak om aandacht 
te besteden aan specifieke doelgroepen, zoals holebi's. Holebi's 
vormen immers een deel van de maatschappij en ieders mening telt. 
Door zijn medewerking te verlenen aan het Holebifilmfestival hoopt 
het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een deur naar dialoog te 
openen.

Naast de twee filmvoorstellingen in OC De Merselborre kun je 
ook terecht in de hoofdbibliotheek waar boeken en films die de 
holebithematiek beslaan, in de kijker worden gesteld. Meer info en 
inlichtingen op de dienst Gelijke Kansen: ingrid.baroen@sint-pieters-
leeuw.be.
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Sint-Truiden
Kalender

ma 12 20u15 Love, Simon Cinema Cameo  p. 29

di 13 20u15 Disobedience Cinema Cameo  p. 10 

Cinema Cameo
 Naamsevest 45  
Tickets: 6 €
Inclusief drankje

Dienst Welzijn Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden steunt ook dit jaar graag het Holebifilmfestival. 
Met dit filmfestival willen we niet alleen het holebi- en 
transgenderpubliek aanspreken, maar gewoon iedereen: man of vrouw, 
hetero, holebi of trans, jong of oud, autochtoon of allochtoon, mensen 
met een beperking… noem maar op. Het festival brengt vooral mensen 
samen, beroert, ontroert en informeert.
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Tienen
Kalender

ma 12 20u15 Call Me by Your Name CC De Kruisboog  p. 23

ma 19 20u15 Thelma CC De Kruisboog  p. 35 

CC De Kruisboog 
Polyvalente Theaterzaal
 Sint-Jorisplein 20   016-80 56 96
Tickets: 4 € / 3 € (korting voor -26 en 55+)
Tickets kunnen aangekocht worden via  
www.dekruisboog.be of telefonisch op  
016-80 56 96 of aan de ingang van de zaal 
vanaf een half uur voor de voorstelling.

CC De Kruisboog
CC De Kruisboog staat garant voor een brede en gevarieerde 
programmatie. Reeds 5 jaar maakt het Holebifilmfestival deel uit van 
deze programmatie. Wat begon met een eenvoudige vraag vanuit het 
festival, groeide uit tot een vaste traditie in het cultuurcentrum. Eén 
die we ook dit jaar graag verderzetten met de vertoningen van 2 films 
op 12 en 19 november. Allen welkom!

http://www.dekruisboog.be
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Vilvoorde
Kalender

ma 19 20u30 Just Charlie CC Het Bolwerk p. 28

di 20 20u30 Love, Simon CC Het Bolwerk p. 29 

CC Het Bolwerk
 Bolwerkstraat 17   02-255 46 90
Tickets: 6 € / 5 € (voor 65+) / 4 € (voor -26)
www.hetbolwerk.be

CC Het Bolwerk
CC Het Bolwerk is reeds jaren een culturele ontmoetingsplaats met een 
ruim en divers aanbod aan concerten, podium- en filmvoorstellingen.

Voorgesprek door Senne Misplon (T-Jong) vanaf 19u30

Senne was één van de vijf transpersonen die in het tv-programma 
M/V/X werden gevolgd tijdens hun transitieperiode. 

In deze inleiding licht hij begrippen toe als genderidentiteit, transgender 
of genderexpressie en beantwoordt hij de vragen van het publiek.

Alles uit de kast! (Vanaf 19u30 op di 20 nov)

 “Announcing who you are to the world is pretty terrifying, cause what if 
the world doesn’t like you?” (uit de film ‘Love, Simon’)

 VRT - televisiejournalist Riadh Bahri trekt alle registers open en praat 
vrijuit over zijn ‘coming out’ en welke impact deze had op zijn leven. 

 Organisatie: huisvandeMens Vilvoorde i.s.m. CC Het Bolwerk.
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Wetteren
Kalender

do 29 20u Call Me by Your Name CC Nova  p. 23

CC Nova
 Molenstraat 2b   09 365 20 20
Tickets: 7€ / 5 € (vriendenpas) / 1.50 € (UiTPAS 
Dender kansentarief)

CC Nova
Cultuurcentrum Nova is een gezellig cultuurhuis in het centrum van 
Wetteren met een warm hart voor publiek en artiesten. Je kan er 
elk seizoen genieten van een breed en toegankelijk programma vol 
theater, muziek, humor, film en nog zoveel meer. Eenmaal per maand 
kan je er op donderdag bekende maar ook minder bekende topfilms 
ontdekken. Tijdens het Holebifilmfestival zet het CC graag een film in 
de kijker die het holebi- en transgenderthema aansnijdt.
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Wezembeek-Oppem
Kalender

do 15 15u Call Me by Your Name GC de Kam  p. 23

do 15 20u Call Me by Your Name GC de Kam  p. 23

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

Gemeenschapscentrum van vzw de Rand
Gemeenschapscentrum de Kam heeft naast een aanbod van muziek, 
theater, comedy, familievoorstellingen, workshops, … een lange traditie 
van filmprogrammering. Telkens op de 3e donderdag van de maand, 
om 15u en 20u, draaien wij een recent uitgebrachte film. We proberen 
in onze keuzes zo veel mogelijk te variëren in taal en thematiek. De 
deelname aan het Holebifilmfestival maakt stilaan deel uit van deze 
traditie.
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Praktisch
Gratis drankjes?  

Hoe kan ik 
reserveren?  

Wat was de beste 
film van het 

festival?  
Hier vind je 

antwoorden op al 
je vragen over het 
Holebifilmfestival. 
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Gratis
Sommige voorstellingen zijn volledig gratis: 
 
• De openingsavond op dinsdag 6 november in het Wagehuys te 
Leuven. 
• De filmvertoningen te Londerzeel en Kortenberg.

Na iedere betalende festivalvoorstelling te Leuven kun je met je ticket 
een gratis drankje krijgen. Het moet wel je eigen ticket zijn van die 
avond zelf (met andere woorden: één ticket per persoon, per avond).

Dat kan in: 
•ons festivalcafé: ROCCO - Café van het Holebihuis, Diestsesteenweg 
24  
•De Blauwe Schuit: Vismarkt 16 (alle dagen open) 
•Savoye - Wijn- en Koffiebar: Savoyestraat 11 (gesloten op maandag)

Een gratis drankje krijg je eveneens na de voorstellingen te Halle 
(HALLElesbienne), Sint-Truiden en Kapellen.

Evaluatie
Te Leuven bepaal jij mee 
welke film wordt verkozen 
tot beste film van het 
festival! Elke bezoeker krijgt 
bij het binnenkomen een 
evaluatiebriefje. Je hebt 
geen balpen nodig: maak 
gewoon één scheurtje in 
het briefje. Bij het verlaten van de zaal deponeer je je 
mening in de festivalurne aan de uitgang. 

Het resultaat staat de volgende dag al op onze festivalwebsite. Op 
het einde van het festival maken we via een nieuwsbrief en op de 
website de winnende films bekend.
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Blauwe polo's
De mensen achter het festival herken je aan hun blauwe polo's. Ze 
hebben een jaar lang het beste van zichzelf gegeven om dit fijne 
programma samen te stellen.

Heb je vragen over het festival, holebiseksualiteit of gender in het 
algemeen, spreek hen gerust aan.

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

Schoolvoorstellingen
Jongeren in contact brengen met de LGBTQ-thematiek is al jaren een 
van de doelen van het Holebifilmfestival. Via onze samenwerking 
met het Holebihuis Vlaams-Brabant bereiken wij meer dan 1500 
jongeren in onze provincie. Niet alleen organiseren wij een speciale 
voorstelling voor hen in Kinepolis Leuven, we trekken ook naar 
scholen om daar ter plekke een film te vertonen. Dankzij de 
vrijwilligers van de holebi-jongerenverenigingen &of en Mixed kunnen 
wij ook een nabespreking aanbieden om leerlingen en leerkrachten 
een antwoord te geven op al hun vragen over het holebithema. Ben jij 
actief in een schoolgemeenschap en wil jij dit initiatief ook op jouw 
school, aarzel dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres: 
scholenwerking@holebihuis.be.
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Toegankelijkheid
Om te weten of een locatie toegankelijk is voor mensen met een 
beperking is het aangeraden contact te nemen met deze locatie. Het 
is ook aangewezen om de website van de locatie te raadplegen.

Toegankelijkheidsinfo vind je eveneens op de website van Toevla, 
https://toevla.vlaanderen.be/
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Sponsors
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Sponsors

v.u.: Marc Derwa Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven



Voor de recentste informatie,  
bezoek onze facebookpagina: 

  www.fb.com/holebifilm

Of kijk op onze website: 
www.holebifilmfestival.be                                                        

https://www.holebifilmfestival.be
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