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Jeanne Moreau

Jeugdliefdes, multiculturele liefdes, ongewone liefdes, eeuwige liefde…
Om de liefde te vieren heeft TV5MONDE deze maand een onweerstaanbare programmering.
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AURORE
Donderdag 14 februari
om 21:00
(Herh: 17 februari om 23:10)

Een ode aan de liefde en het
leven.
Terwijl ze bij toeval haar
jeugdliefde tegenkomt,
vindt Aurore opnieuw hoop op
een gelukkig leven. Weg met
de blues van een vijftigjarige,
ze is vastbesloten optimaal
van het leven te gaan genieten!
Een romantische komedie,
origineel en energiek!

Regie: Blandine Lenoir
(Frankrijk, 2016)
Scenario: Jean-Luc Gaget,
Blandine Lenoir
Rolverdeling: Agnès Jaoui

NL

NL

JEANNE MOREAU,
L’AFFRANCHIE

COCTEAU MARAIS,
UN COUPLE
MYTHIQUE

Zondag 17 februari
om 19:30
(Herh: 18 februari om 12:30)

De grootste verleidster van
de Franse cinema.
Subliem, sensueel en vrij,
Jeanne Moreau heeft bij
menig man het hoofd op hol
gebracht, onder wie Pierre
Cardin, Louis Malle en JeanLouis Trintignant. Jeanne
Moreau heeft haar privéleven
en het leven op de set nooit
kunnen scheiden. Een portret
van een uniek sekssymbool.

Regie: Virginie Linhart
(Frankrijk, 2017)

Donderdag 14 februari
om 12:30

SECRETS
D’HISTOIRE:
LOUIS-PHILIPPE
& MARIE-AMÉLIE

(Herh: 18 februari om 12:30)

Dinsdag 12 februari
om 18:40

De kunst van de liefde
en de eindeloze passie voor
de kunst.

Het laatste koninklijke
Franse echtpaar.

Het verhaal van een passie,
die van Jean Cocteau, dichter,
romanschrijver, tekenaar,
toneelschrijver, avant-gardistische filmmaker en Jean
Marais, populair acteur,
''geliefde'' kameleon, vedette
van de Franse filmwereld.

Regie: Yves Riou, Philippe
Pouchain (Frankrijk, 2013)

Trailer

PANAME
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Stéphane Bern schetst het
portret van het laatste
Franse koninklijke echtpaar,
Louis-Philippe en MarieAmélie. Een hecht echtpaar,
met een opzettelijk andere
manier van leven dan hun
voorgangers. Ze zullen achttien jaar lang regeren, van
1830 tot 1848 en een wervelend leven leiden, in een snel
veranderend Frankrijk ...
Trailer

Iedere dinsdag om 15:20
Tijdens een wandeling door Parijs maken we kennis met een
specifieke straat van de hoofdstad en de omgeving.
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