SPECIAL JACQUES DEMY
Jacques Demy boekte internationaal succes met tijdloze films als Les Parapluies de
Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort en Peau d’âne. Hij heeft een betoverende verbeelding en laat muziek ook altijd een belangrijke rol spelen in zijn films. Kenmerkend voor
hem is dat hij idylle en magie contrasterend weet te combineren met een duistere afloop.
Ontdek een deel van het œuvre van deze unieke regisseur.

LA BAIE DES ANGES

NL

Zondag 20 januari om 21:00
(Herh: 25 januari om 18:40, 28 januari om 23:10)
Jeanne Moreau leeft maar voor één ding: het spel!
Jean, een bescheiden bankmedewerker, maakt kennis met het spel
door zijn collega Caron, die, overweldigd door zijn vroege successen,
besluit zijn geluk te gaan beproeven in de casino's aan de Côte d'Azur.
In Nice ontmoet hij Jackie, een verstokte speler die onweerstaanbaar
mooi is...

Regie: Jacques Demy (Frankrijk, 1962)
Rolverdeling: Jeanne Moreau, Claude Mann
Trailer

Over de fim: De film is gerealiseerd dankzij de steun van Jeanne
Moreau, nadat Demy op het idee kwam om een film over gokken te
maken tijdens het filmfestival van Cannes, een stad die bekend
staat om zijn casino’s…

UNE CHAMBRE EN VILLE

NL

Zondag 27 januari om 21:00
(Herh: 1 februari om 18:40, 4 februari om 23:00)
Wanneer passie alles op haar pad wegvaagt…
In dit meesterwerk waarin de dialoog volledig wordt gezongen,
vallen een worstelende arbeider en de dochter van een aristocraat
als een blok voor elkaar, tot ontsteltenis van de moeder.

Regie: Jacques Demy (Frankrijk, 1982)
Rolverdeling: Danielle Darrieux, Michel Piccoli
Onderscheidingen: 9 nominaties - Césars 1983

Trailer

Over de film: Gérard Depardieu en Catherine Deneuve zouden
oorspronkelijk de twee hoofdrollen gaan vertolken. Catherine Deneuve
wilde echter niet dat iemand anders het zingen voor haar rekening nam
en weigerde daarom de rol, waardoor ook Gérard Depardieu afzegde.

LOLA

NL

Zondag 3 februari om 21:00
(Herh: 8 februari om 18:40, 11 februari om 23:00)

Een poëtische lofzang van een cabaretdanseres.
In Nantes komt Roland Cassard, een gedesillusioneerde jongeman
toevallig Cécile tegen, een jeugdvriendin. Cécile is Lola geworden
en danst in een cabaret, waar ze passerende zeelui verleidt. Roland
merkt dat hij nog net zoveel van haar houdt als vroeger…

Regie: Jacques Demy (Frankrijk/Italië, 1961)
Rolverdeling: Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden
Onderscheidingen: 2 nominaties voor de BAFTA Awards in 1963
(Beste film, Beste buitenlandse actrice)
Trailer

Over de film: Lola is de eerste lange film van Jacques Demy, die is
geproduceerd door Georges de Beauregard, de producent van À Bout
de souffle (van Jean-Luc Godard).

> Ontdek het portret van Jacques Demy
> Test uw kennis met de speciale quiz !
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