
31 januari Safety first: the movie 

 

In "Safety First - The Movie" slepen bewakingsagenten Dirk Por-
rez, Simon 'Smos' Vos, Luc Turlinckx en Ingrid Porrez de job 
van hun leven in de wacht. Ze mogen de V.I.P. van een van de 
beste muziekfestivals ter wereld bewaken. Daar doet Luc een 
schokkende ontdekking die de hele Friendship in gevaar brengt. 
Discipline, Dedication & Friendship maar Safety First op Tomor-
rowland ! 

 

21 februari  Belgica 

Jo en Frank zijn twee broers die totaal verschillend zijn. Jo is een kleine ma-
gere twintiger met artistieke ambities die er uiteindelijk voor gekozen heeft om 
een café in Gent te openen. Frank is zijn grote broer, zowel in ouderdom als 
fysiek. Frank is net vader geworden, is eigenaar van een autohandel en heeft 
het plan een eigen huis te bouwen. Toch is Frank niet tevreden met zijn leven. 
Wanneer Frank het café van Jo bezoekt, besluiten ze om samen het café ver-
der te zetten. Jo kan Franks hulp goed gebruiken en Frank houdt van het 
nachtleven. Samen bouwen ze café Belgica, een bruine kroeg, uit tot het cen-
trum van het uitgangsleven in Gent. Echter, hoe beter de zaken gaan, hoe 
meer de broers van elkaar verwijderd geraken. 

14 maart  Le tout noveau testament 

Le Tout Nouveau Testament is een surrealistische komische film uit 
2015 van Jaco Van Dormael. Het filmscript kwam tot stand in samenwerking 
tussen de schrijver Thomas Gunzig en Van Dormael. Als acteurs kon hij on-
der meer Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde en Yolande Moreau aantrek-
ken. Het is de eerste film van Van Dormael sinds Mr. Nobody uit 2009. 
De eerste werktitel van de film was La Fille de Dieu. Initieel was ook niet Poel-
voorde maar Daniel Auteuil aangezocht voor de rol van God. De opnames 
vonden plaats in België in de zomer van 2014, onder meer in Blankenberge 
en Brussel. Muziek in de film werd gecomponeerd door An Pierlé, director of 
photography was Christophe Beaucarne. De film werd geselecteerd voor de 
Quinzaine des réalisateurs tijdens het 68e filmfestival van Cannes in mei 2015 

11 april Fifty shades of grey 

Ana, een onbevangen studente, moet de mysterieuze miljonair 
Christian Grey interviewen. Ze is direct betoverd door hem, ze 
probeert hem te vergeten, maar dan staat Christian op een dag 
in de winkel waar ze werkt. Vanaf het moment laat hij haar geen 
moment meer met rust. Steeds dieper trekt hij haar zijn wereld 
van duistere seksuele fantasieën in. Meer en meer krijgt Christi-
an de verliefde Ana in zijn macht. Zijn donkerste en diepste 
wens: totale controle over Ana. 

9 mei Wat mannen willen 

 

In WAT MANNEN WILLEN volgen we de levens van zes man-
nen op zoek naar de grote liefde of gewoon een beetje geluk in 
een tijd waarin mannen soms geen idee hebben hoe ze man 
moeten zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van hen verwachten. 

 

12 juni Broer 

Ex-hoteluitbater Mark Lebeer krijgt onverwacht een uitnodiging van de knap-
pe, steenrijke Ierse Grace om hun oude liefdes-affaire van twintig jaar gele-
den nieuw leven in te blazen. Het bericht is echter niet voor hem bedoeld, 
maar voor zijn broer Michel die destijds het ouderlijk hotel heeft failliet gehol-
pen en daarna vertrokken is met Marks vrouw. Opgestookt door zijn geld-
zuchtige buurman Ronie, besluit Mark zich uit te geven voor zijn broer en zo 
de vroegere familiale ‘rekeningen’ te vereffenen. 
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