toch voornamelijk om te pesten: ze hebben een rechtszaak
gewonnen over het feit dat
Josh hen geen tweepersoonsbed wilde geven. En de vreugde lijkt alleen maar groter te
worden als de zoon van Josh
diep in de kast blijkt te zitten.
Maar dan is er die mysterieuze
Russische gast, en al snel
moeten ze vechten voor hun
leven.

HELLO AGAIN
Spetterende openingsfilm een muzikale reis door
lust, liefde en tijd.
VS 2017, 105 min, Tom Gustafson
Engels gesproken, niet ondertiteld
Een toepasselijkere en meer
feestelijke opening voor de
hele regenboogfamilie kan het
festival zich niet wensen.
‘Hello Again’ is een spetterende musical met veel seksuele
diversiteit. De tien hoofdrolspelers zijn de verleider of
worden verleid en wisselen van seksuele voorkeur terwijl
ze door de tijd reizen. Een ode aan de tijdloze liefde,
voor iedereen. Losjes gebaseerd op het toneelstuk "La

Ronde" uit 1897.

Regisseur Tom Gustafson is een goede bekende van het
festival (“Were The World Mine”, RFD 2008 en ook producent van “Getting Go”, RFD 2014) en weet hier elke
tijdsperiode te voorzien van de passende muziek en setting.
EVEN LOVERS GET THE
BLUES
Liefde, seks en overspel in
een vlotte vriendenclub
België 2016, 95 min, Laurent
Micheli
Frans gesproken, Engels ondertiteld

houdt tot de aftiteling.

Uiterst spannende en vermakelijke thriller, die je telkens weer
op het verkeerde been zet en
op het randje van je stoel
WHO WILL SAVE THE ROSES?
Bluffen en gokken voor je
partner; ontroerend en
warm.
Italië 2017, 103 min, Cesare
Furesi
Italiaans gesproken, Engels
ondertiteld

De oudere charismatische Giulio woont al jaren samen met
Claudio. DIe is ernstig ziek en
Giulio voert uit liefde een
groot toneelstuk op. Hij heeft
al hun geld verloren met poker, maar bluffen kan hij als
de beste. In de slaapkamer
waar Claudio de dag doorbrengt is niets te merken van
het feit dat ze blut zijn en zelfs de meubels verkocht
moeten worden. Elke dag brengt deze innemende charmeur een roos, teken van liefde, bij het ontbijt op bed.
Met dochter Valeria is Giulio’s relatie moeizaam; als zij
hoort van de problemen komt ze op hoge poten langs,
samen met haar zoon die dol is op zijn twee opa’s en ook
van poker houdt. Het idee om nog eenmaal alles in te
zetten om uit de financiële crisis te komen is dan ook al
snel geboren. Tot groot ongenoegen van Valeria.
Ontroerende film over liefde op latere leeftijd, familiebanden en het recht op zelfbeschikking.

Een groep Brusselse vrienden,
SPECIAL TOM OF FINLAND
allemaal rond de dertig, houdt
er een uitgebreid en ingewikDADDY AND THE MUSCLE ACADEMY
keld seksleven op na. Maar het
lijkt ze er niet gelukkiger op te
Digitaal
gerestaureerde
maken, en al helemaal niet als
versie van deze klassieke
Hugo komt te overlijden. Iederdocu.
een reageert op zijn of haar
Finland 1991, 58 min, Ilppo
eigen wijze, en op een kamPohjola
peer-uitje met de hele groep zal het tot een uitbarsting
Fins en Engels gesproken, Enkomen.
gels ondertiteld
Regisseur Laurent Micheli weet zijn gehele cast te bewegen tot openhartig en boeiend acteerwerk, waarbij alle
vormen van seksuele identiteit met grote vanzelfsprekendheid voorbij komen.
B&B
Bloedstollend spannende thriller
Engeland 2017, 87 min, Joe Ahearne
Engels gesproken, niet ondertiteld

Ter ere van de Tom of Finland
speelfilm tijdens dit festival
eren we de tekenaar van homo
-erotische prenten vol hyperseksuele macho’s met een vertoning van deze digitaal gerestaureerde klassieker.

Toen homoseksuele kunst nog een stroom van protest
ontlokte bij de morele minderheid, was Tom of Finland’s
Als het getrouwde stel Marc en Fred na een jaar weer werk een inspiratie voor homoseksuelen over de hele
opduikt in de B&B van de zwaar christelijke Josh, is dat wereld. Zijn tekeningen van in leer geklede bouwvakkers,

gespierde soldaten en gemotoriseerde politieagenten zijn
blauwdrukken geworden voor het gezicht van de homogemeenschap en zijn internationaal erkende symbolen
van homoseksuele trots.
Met een van de weinige bekende interviews met de kunstenaar zelf.
TOM OF FINLAND
De langverwachte film over het leven van de beroemde artiest.
Finland / Zweden / Duitsland /
Denemarken / VS 2017, 115
min, Dome Karukoski
Fins, Duits en Engels gesproken, Nederlands ondertiteld
Touko Laaksonen is beter bekend als ‘Tom of Finland’. Beroemd om zijn homo-erotische
potloodtekeningen van hypergespierde mannen in uniform,
motorrijders, politieagenten en
bouwvakkers. Veelal in uitdagende en nietsverhullende poses. In de meeslepende biopic
zien we strijd die Laaksonen
voerde om zijn geaardheid te
verbergen in het oerconservatieve, naoorlogse Finland
waar hij zich inliet met geheime affaires en clandestiene
orgieën.
Die woelige ervaringen stuwen dit drama dat decennia
van Laaksonens leven overbrugt. Van Tweede Wereldoorlog tot aan de aids-crisis en de seksuele revolutie in Amerika. Pas nadat zijn expliciete tekeningen op de cover van
een Amerikaans 'muscle magazine' werden gepubliceerd,
genoot Laaksonen commercieel succes en werd de underground tekenaar een internationaal symbool.

Fins gesproken, Engels ondertiteld
Mikku is 17 jaar oud, en nog
maagd. Als hun ouders weg
zijn, probeert zijn grote broer
hem aan een buurmeisje te
koppelen. Maar dat is geen
succes. Waarom is al snel duidelijk als Elias in zijn leven
komt: vol zelfvertrouwen, ervaren en spontaan is dit in alles
zijn tegenpool. En dat is nou
net wat Mikku nodig heeft.
Vol snedige dialogen en droge
humor is dit een film die gegarandeerd je humeur opfleurt. Een mooie Finse zomerliefde, wie zou er niet voor gaan?
FILMS VOOR VROUWEN
BECKS
Niets beter dan een nieuwe liefde om je exvriendin te vergeten
VS 2017, 92 min, Daniel Powel / Elizabeth Rohrbaugh
Engels gesproken, niet ondertiteld

Als zangeres en gitariste Becks
een dagje te vroeg aankomt in
L.A., vindt ze haar vriendin in
bed met een andere vrouw.
Kwaad en verdrietig vlucht ze
terug naar haar moeder, alhoewel die aartsconservatief is en
het stadje in het midden van
Amerika niet bepaald inspirerend. Maar na een paar weken
ANDERE FILMS UIT FINLAND
gaat ze weer optreden, en ontmoet zelfs een verveelde jonge
A MOMENT IN THE REEDS
huisvrouw. Van het een komt
Een jonge Fin en een Syrische azielzoeker beleven
het ander, maar hoe lang kan dat verborgen blijven?
een magische zomer.
Finland 2017, 107 min, Mikko
Goede muziek wordt afgewisseld met pijnlijk-grappige
Makela
humor (op feestjes met haar jeugdvrienden wordt Becks
Fins en Engels gesproken, Ennatuurlijk geacht het prima te kunnen vinden met ‘the
gels ondertiteld
only other lesbian in town’) en met smakelijke bedscenes is dit een heerlijke aanrader.
In dit mooie romantische drama zien we een toevallige ontTODAY MATCH AT 3
moeting tussen Leevi, een jonVrouwen, voetbal en verlangens
ge Fin die in de zomervakantie
Argentinië 2017, 96 min, Clariterugkeert van zijn buitenlandsa Navas
se studie, en Tareq, asielzoeSpaans gesproken, Engels onker uit Syrië op zoek naar een
dertiteld
nieuw leven in Finland.
Leevi helpt zijn vader met het
opknappen van het zomerhuis,
al is hun relatie moeizaam. Als
Leevi’s vader terug moet naar de stad huurt hij een klusjesman in. Vader staat niet direct te juichen als blijkt dat
dit Tareq is, maar de klus moet geklaard en hij laat de
twee alleen achter. Er is direct chemie tussen Leevi en
Tareq en ze worden intiem.
De enige dreiging voor hun idylle bestaat uit de eventuele terugkeer van Leevi’s vader. Maar ook is er de complexe relatie tussen Tareq en zijn familie in Syrië.
SCREWED
Een mooie zomerliefde in Finland, vol droge humor.
Finland 2017, 100 min, Nils Erik Ekblom

Het vrouwenvoetbalteam ‘De
Ontembare’ wacht met spanning op de start van een voetbaltoernooi. Al zijn de omstandigheden verre van wat er
doorgaans voor de mannen
wordt georganiseerd, ze kunnen niet wachten om het veld
op te gaan.
Voorafgaand en zelfs tijdens
wedstrijden ontvouwen zich
allerlei gebeurtenissen die de
voortgang van het toernooi bedreigen (liefdesconflicten,
tekort aan teamgenoten, politiek en zelfs de regen lijkt
roet in het eten te gooien). Ondanks alles weten ze zich
te verenigen in een doel: voetballen tegen elke prijs.
0000000000000000000000

De regisseuse is er, door de haast documentaire manier
van vertellen, in geslaagd om een onderhoudend en geloofwaardig portret van jonge lesbische vrouwen te
schetsen.
SIGNATURE MOVE
Mexicaans vrouwenworstelen en romantische perikelen in deze festival-favoriet
VS 2017, 80 min, Jennifer
Reeder
Engels, Urdu en Spaans gesproken, Engels ondertiteld
Zaynab werkt als advocate in
Chicago, en zorgt daarbij ook
voor haar Pakistaanse moeder.
Die haar probeert aan de man
te helpen, wat Zaynab beleefd
afwijst al is ze niet uit de kast.
Als een cliënt geen geld heeft,
neemt ze het aanbod aan om
Mexicaans vrouwenworstelen
te leren, een goede manier om
wat frustraties kwijt te raken.
Dan komt de half-Mexicaanse
half-Joodse Alma haar liefdesleven binnen, flirterig en opwindend maar totaal niet op
zoek naar een relatie. En blijkt Alma’s moeder vroeger
een beroemd worstelaarster te zijn geweest.
De film speelt op zeer prettige wijze met de culturele,
familie- en persoonlijke banden van de vrouwen. Een
warm en gelaagd portret waarin muziek, eten en de kleurige wereld van het worstelen samenkomen in een liefdesverhaal van grote klasse. Aanrader!
IN SAMENWERKING MET TRANSCREEN
JUST CHARLIE
Voetballen wil Charlie blijven doen, al is het voor
een ander team
Engeland 2017, 100 min, Rebekah Fortune
Engels gesproken, niet ondertiteld
Charlie is goed in voetbal. Zo
goed zelfs, dat hij door een
talent-scout gespot wordt.
Dat is mooi voor vader Paul,
die via Charlie zijn eigen mislukte voetbalcarriere wil goedmaken. Die droom lijkt in duigen te vallen als Charlie niet
langer wil ontkennen dat ze
eigenlijk een meisje wil zijn.
Met moeder en zus aan haar
kant, zal de familie en de omgeving voor grote uitdagingen
komen te staan.
Met geweldig spel en oog voor detail geeft de film een
prachtig beeld van hoe een doodnormaal gezin in een
doodnormale wijk omgaat met veranderingen, waarbij
onverwachte steun kan botsen met koppige tegenstand.
Publiekswinnaar op het Edinburgh International Film Fes-

tival.

Kijk voor tijden, zalen en meer
films op de website van Roze
Filmdagen
rozefilmdagen.nl/programma/
PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat 15
VR 2 MRT 19:30 uur
GAY NIGHT: BEARCITY 3
Een half uur voor aanvang van
de film wordt je ontvangen
met een welkomstdrankje. Na
de film krijg je één 2 voor de
prijs van 1 drankje in Taboo
en Lellebel. Je maakt ook elke
maand kans op een van de
door Cinemien beschikbaar gestelde DVD pakketten.

In samenwerking met Amsterdam Bear Weekend, het
laatste
deel
van
de
BearCity
trilogie.
De beren gaan kamperen in de bossen, waar ze te maken krijgen met nieuwe liefdes, oude
vlammen en de vreugde van het vaderschap. De film is Engels gesproken en
NIET ondertiteld

50PLUS BIOS in de grote zaal van Tuschinski zijn over het algemeen reguliere
films voor een klein prijsje, namelijk €
7,50. Naast een toegangsbewijs ontvang je ook een kop
thee/koffie en iets lekkers.

TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26-34
DI 6 MRT – 13:00 uur, ook
op DO 8 en DI 13 MRT
50PLUS BIOS: HAMPSTEAD
De Amerikaanse weduwe Emily
Walters woont aan de rand van
Hampstead Heath, een groot
park in Londen. Na de dood
van haar man lukt het maar
niet om haar leven op te pakken, ondanks de hulp van haar
zoon Philip.

Haar leven krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet, een man die
in het park Hampstead Heath woont. Terwijl ze hem
helpt in zijn strijd tegen de projectontwikkelaars die hem
het park uit willen werken, maakt haar verdriet langzaam
weer plaats voor liefde. Hampstead is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal en laat op charmante en grappige
wijze zien dat liefde kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. Het bewijst voor eens en altijd dat leeftijd geen barrière hoeft te zijn voor een tweede kans!
TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26-34
DO 15 MRT – 13:00 uur,
ook op DI 20, DO 22 en DI
27 MRT
50PLUS BIOS: WONDER
August Pullman (Jacob Tremblay) is geboren met afwijkingen aan zijn gezicht. Bang om
niet geaccepteerd te worden,
hebben zijn ouders (Julia Roberts en Owen Wilson) hem
nooit naar een reguliere school
gestuurd. Tot nu toe.

Wanneer hij voor het eerst
voet zet in groep 5 verandert

hij in een onwaarschijnlijke held. Waar zijn familie en
nieuwe klasgenoten worstelen met gevoelens van medeleven en acceptatie, zal de buitengewone reis van Auggie
bewijzen dat je niet onopgemerkt kunt blijven als je bent
geboren om op te vallen.
TUSCHINSKI – Reguliersbreestraat 26-34
DO 29 MRT – 13:00 uur
50PLUS BIOS: LOVING
VINCENT
Loving Vincent is een uniek
project over het leven en de
mysterieuze dood van Vincent
van Gogh: de eerste compleet
geschilderde speelfilm ter wereld.

Net wanneer Vincent succesvol
begint te worden, pleegt hij
zelfmoord. Was het vanwege
zijn geestelijke gezondheid of
problemen met zijn broer? Was
het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen
voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord?
Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, gaat
naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents dood te
ontrafelen.

EXPO
RIJKSMUSEUM – Museumstraat 1
High Society – De happy few in volle glorie
8 maart 2018 t/m 3 juni
2018
Het Rijksmuseum presenteert
'High Society': vier eeuwen
glamour door de grote meesters van de kunstgeschiedenis
onder wie Cranach, Veronese,
Velázquez, Reynolds, Gainsborough, Sargent, Munch en Manet.

die alom bekend stond voor haar extravagante feesten.
Of Jane Fleming, die gold als een van de mooiste vrouwen van Engeland van die tijd. En ook vooraanstaande
burgers, zoals de Duitse politicus Walther Rathenau, door
Edvard Munch en dandy Dr Pozzi, gynaecoloog en bekend
als vrouwenversierder van John Singer Sargent, behoren
tot de eregasten van High Society.
De meeste geportretteerden zijn zeer rijk of extravagant
uitgedost, waardoor de tentoonstelling een beeld geeft
van vier eeuwen internationale mode: van de ingesneden
broek en wambuis uit 1514 tot de haute couture van de
laat negentiende eeuw.
Waar de glamoureuze portretten de high society op hun
allerbest tonen, laten ruim 80 prenten en tekeningen op
de tentoonstelling fijntjes zien wat zich veelal achter gesloten deuren afspeelde: feesten, drinken, gokken en heimelijke bezoeken aan bordelen en boudoirs. De tekenin-

Stralend middelpunt zijn Rembrandts Marten Soolmans en
Oopjen Coppit. De spectaculaire huwelijksportretten worden op de tentoonstelling voor
het eerst na restauratie aan het
publiek getoond. Ruim 35 schilderijen zijn te zien en afkomstig uit internationale musea en
particuliere collecties uit o.a.
Parijs, Londen, Florence, Wenen en Los Angeles.
Machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant
rijke burgers laten zich al eeuwenlang op hun allermooist
en in vol ornaat schilderen door de beste kunstenaars van
de wereld. Het liefst staand, levensgroot en ten voeten
uit. De jonge Marten Soolmans en Oopjen Coppit zijn het
enige stel dat Rembrandt ooit levensgroot, staand en ten
voeten uit heeft geschilderd (1634). Dit prestigieuze formaat was in de eerste plaats voorbehouden aan vorsten
en de hoge adel en pas later aan de high society in het
algemeen.

gen en prenten komen uit de collectie van het Rijksmuseum.

Zelden waren er zoveel schilderijen van wereldberoemde
kunstenaars te zien op een tentoonstelling in het Rijksmuseum. De schilderijen variëren van begin zestiende tot
begin twintigste eeuw. Tot de topstukken behoren impoRembrandts Marten en Oopjen behoren op de tentoon- sante portretten van Cranach de Oudere, Veronese,
stelling tot een zeer exclusief gezelschap onder wie Velázquez, Gainsborough, Reynolds, Sargent, Manet,
machtige vorsten, zoals Keizer Karel V, heerser van het Munch en uiteraard Rembrandt van Rijn.
grootste domein sinds het Romeinse Rijk, en excentrieke
aristocraten zoals de Marchesa Luisa Casati, femme fatale Audiotour met Cecile Narinx en Jort Kelder
Mode-expert Cecile Narinx en society watcher Jort Kelder

vertellen in de audiotour over de veelal extravagante modedetails en ins-and-outs van de High Society door de
eeuwen heen.
Gratis te downloaden via de eigen smartphone, of te
huur bij de tentoonstelling.
Ed van der Elsken door de ogen van Jan de Bont
8 maart 2018 t/m 3 juni 2018
Philipsvleugel

eeuwen’. Crossroads stelt dat cliché bij, door een fascinerend beeld te geven van migratie, contact en kruisbestuiving – van Europa in wording.
Europa kende in de vroege middeleeuwen (300–1000)
een grote culturele diversiteit en veel verschillende volkeren die in beweging waren. De tentoonstelling laat de
bezoekers zien en ervaren dat hierdoor in vroegmiddeleeuws Europa veel onderlinge
contacten ontstonden.
MUSEUM VAN LOON - Keizersgracht 672
Pastels - het pastelportret
in Nederland
8 maart – 4 juni

deze techniek.

Voor het eerst sinds 1948 zal
een overzicht gegeven worden van het werk van de belangrijkste pastelportrettisten
in Nederland in de 18e en 19e
eeuw. In de stijlkamers van
het huis worden werken getoond van zowel Nederlandse
als buitenlandse meesters in

De bloei van het pastelportret in de achttiende eeuw
zorgde voor een komen en gaan van getalenteerde buitenlandse portrettisten in ons land, waaronder JeanEtienne Liotard (1702-1789), Jean-Baptiste Perronneau
Het Rijksmuseum presenteert 26 zeldzame authentieke (1715-1783) en Charles Howard Hodges (1764-1837). De
afdrukken van Ed van der Elsken. Aanleiding is de schen- portrettisten hadden een Nederlandse clièntele bestaande
king van regisseur Jan de Bont en zijn vrouw Trish Ree- uit bankiers, politici, de adel en het Koninklijk Huis.
ves de Bont. Een selectie hiervan is voor het eerst te zien
in de presentatie 'Ed van der Elsken door de ogen van Ook in de negentiende eeuw werd er volop met pastelJan de Bont', samen met niet eerder getoonde foto’s uit krijt gewerkt voor welgestelde opdrachtgevers, onder wie
de Rijksmuseumcollectie.
de familie Van Loon. Werken uit de collectie van Museum
Van Loon van onder meer Heinrich Siebert I (werkzaam
Jan de Bont is gastconservator van de presentatie. In 1847-1865) en Thérèse Schwartze (1851-1918) worden
toelichtende teksten werpt hij nieuw licht op de foto’s getoond in de kamers van het museum.
van Van der Elsken en vertelt hij hoe de werken hem
hebben geïnspireerd. 'Ed van der Elsken door de ogen Museum Van Loon hoopt met deze tentoonstelling een
van Jan de Bont' is vanaf 8 maart tot en met 3 juni 2018 bijdrage te kunnen leveren aan de bekendheid van zowel
te zien in het Rijksmuseum. De
de buitenlandse als de Nederlandse pastellisten. Ook
Bont: Ed van der Elsken is zonhoopt het museum de bezoekers kennis te laten maken
der twijfel een van de beste
met pastellisten die door de jaren heen in vergetelheid
fotografen van zijn tijd. Hij
zijn geraakt, zoals Pierre Frédéric de la Croix (1709-1782)
raakt mensen in hun ziel en
en de broers Francesco (1747-1822) en Felippo Tozelli
vertelt altijd een verhaal dat
(1794-1835), die allen de Nederlandse portretkunst hebwij allemaal begrijpen. Het beben verrijkt met hun verfijnde portretten.
tekent voor ons veel het werk
van Ed van der Elsken met ieMEER AGENDAPUNTEN, ZOALS KOFFIE
dereen te kunnen delen..
OCHTENDEN, MAALTIJDEN, DANSEN, ONTEd van der Elsken (1925-1990)
geldt als één van de beroemdste Nederlandse fotografen van midden 20ste eeuw. Met
zijn gelaagde en sfeervolle foto’s was hij een meester in
het vertellen van verhalen: van zijn eigen kunstenaarsbestaan in Amsterdam en Parijs tot het dagelijkse leven van
de Yakuza in Osaka.
ALLARD PIERSON MUSEUM –
Oude Turfmarkt 127
Crossroads - Reizen door de
middeleeuwen
Nog tot en met 2 april 2018 presenteert het Allard Pierson Museum deze tentoonstelling. De tentoonstelling brengt een keur aan
unieke objecten uit heel Europa
bijeen, uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middel-
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