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13.08 – 31.08
3 WEKEN – 3 LOCATIES – 12 VERTONINGEN



Voor de zevende keer 
presenteren Cinema ZED 
en stad Leuven Zomerfilms. 
Dit jaar is Zomerfilms onderdeel 
van De Anderhalvemetersessies. 
Maar het beproefde recept 
blijft behouden: sfeervolle 
vertoningen in openlucht van 
unieke films op mooie, 
verrassende locaties in de stad. 

Honeyland
Donderdag 13.08 
— Iers college

The Dead Don't Die
Vrijdag 14.08 
— Iers college

Misbehaviour
Zaterdag 15.08 
— Iers college

Lost in London
Zondag 16.08 
— Iers college

The Complex
Donderdag 20.08 
— Villa aan de Aa

The Wave
Vrijdag 21.08 
— Villa aan de Aa

Luce
Zaterdag 22.08 
— Villa aan de Aa

My Darling Quarantine
Kortfilmcompilatie
Zondag 23.08 
— Villa aan de Aa

Shadow
Donderdag 27.08 
— KADOC

The Lighthouse
Vrijdag 28.08 
— KADOC

Emma
Zaterdag 29.08 
— KADOC

Guns Akimbo
Zondag 30.08 
— KADOC



ALGEMENE HYGIË-
NEMAATREGELEN
Ontsmettende gel is aanwezig  

en de onthaalmedewerkers  
dragen een mondmasker. 

Bovendien voorziet stad Leuven  
een veiligheidsagent.

GEGARANDEERDE 
AFSTAND

Zomerfilms vindt plaats in openlucht 
in omheinde parken voor een 

beperkt publiek. Per bezoeker 
wordt 4 m² ruimte voorzien. Zo is de 

afstand steeds gegarandeerd

KOOP JE TICKET 
OP VOORHAND

Omwille van de verplichte beperkte 
capaciteit moet je op voorhand een ticket 

kopen. Een ticket kost 5 euro en wordt 
gescand bij het binnengaan van de locatie. 

Let op: tickets kunnen niet ter 
plaatse gekocht worden.

Er zijn enkele 
zitplaatsen voorzien, 

maar neem gerust zelf
een strandstoel, kussen of 

dekentje mee.

Ook eigen 
drank en snacks

meenemen is 
toegelaten.

De film start na 
zonsondergang, 

rond 22u.

Ticket € 5 
via leuven.be/

anderhalvemeter



Honeyland
Donderdag 13.08 — Iers College

In een afgelegen bergdorpje in Noord-Macedonië leeft één van 
de laatste vrouwelijke wilde bijenjagers volgens een gulden regel: 
neem nooit meer van de bijen dan je nodig hebt. Maar op een dag 
wordt die essentiële harmonie verstoord. Honeyland is een liefde-
volle, maar tegelijk onheilspellende documentaire over de 
frêle relatie tussen mens en natuur.

Regie: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, 2019, duur: 1:29, 
Noord-Macedonië, dialogen: Macedonisch

Misbehaviour 
Zaterdag 15.08 — Iers College

In 1970 zijn de Miss World verkiezingen big business: de TV show 
met presentator Bob Hope lokt miljoenen kijkers wereldwijd. Het 
wordt een spannende editie waarbij voor het eerst ook zwarte 
vrouwen deelnemen. Terwijl de kandidates zich voorbereiden, plant 
de vrouwenbeweging een protestactie die de live-uitzending moet 
verstoren. Een vrolijke en elegante feelgoodfilm die een bijzon-
der waargebeurd verhaal vertelt en minder 
moraliserend is dan je zou denken. 

Regie: Philippa Lowthorpe, 
met: Keira Knightley, Gugu 
Mbatha-Raw, Jessie Buckley e.a, 
2020, duur: 1:46, VS, 
dialogen: Engels

The Dead Don't die
Vrijdag 14.08 — Iers College

Politiechef Cliff en zijn agenten Ronnie en Mindy waken over een 
vredig stadje waar zelden iets gebeurt. Tot het stadje plots bedreigd 
wordt door mensetende zombies. Arthouse lieveling Jim Jarmusch 
wist een indrukwekkende ensemblecast te verzamelen voor zijn 
kurkdroge zombiekomedie: Bill Murray, Tilda Swinton, Adam 
Driver, Tom Waits, Chloë Sevigny en nog heel wat onverwachte 
sterren (Iggy pop als wandelend lijk!) passeren de revue.

Regie: Jim Jarmusch, met: Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits 
e.a., 2019, duur: 1:44, VS, dialogen: Engels



The Complex
Donderdag 20.08 — Villa aan de Aa

Na een aanval met een biologisch wapen zitten twee wetenschappers vast in een laboratorium 
waar tijd en zuurstof langzaam maar zeker opraken. Levensbelangrijke beslissingen moeten 
genomen worden. En in deze interactieve film is het het publiek dat deze beslissingen neemt. 
Op cruciale momenten moet er gestemd worden hoe de personages zullen handelen. Keuzes die 
tot één van de acht mogelijke eindes zullen leiden. 

Regie: Paul Raschid, met: Michelle Mylett, Kate Dickie, Al Weaver e.a., 
2020, duur: variabel, VK, dialogen: Engels

Lost in London
Zondag 16.08 — Iers College

Acteur Woody Harrelson raakt na een matig ontvangen theater première op de dool in Londen. 
Op de vlucht voor de roddelpers zoekt hij onderdak in de club van zijn vriend Owen Wilson.  
Het begin van een tragikomische avond. Zijn tocht door Londen werd destijds als een live  
uitgevoerde film gestreamd naar meer dan 500 cinema’s, waar het publiek mee kon genieten 
van Harrelsons magistrale regiedebuut met zichzelf in de hoofdrol. Een bijzonder experiment, 
exclusief op Zomerfilms!

Regie: Woody Harrelson, met: Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Owen Wilson e.a, 
2017,  duur: 1:43, VS, VK, dialogen: Engels

The Wave
Vrijdag 21.08 — Villa aan de Aa

Frank, een verveelde advocaat, heeft net 
promotie gekregen en besluit dat stevig te 
vieren. Op een feestje neemt hij een vreemd 
wit poeder aan van een drugsdealer. Het 
begin van een trip door tijd en ruimte die zijn 
leven voorgoed zal veranderen. The Wave 
mixt intelligente sci-fi succesvol met goofy 
humor en razendsnelle actie en was een hit 
op sci-fi festivals over de hele wereld.

Regie: Gille Klabin, met: Justin Long, 
Donald Faison, Sheila Vand e.a., 2019, 
duur: 1:27, VS, dialogen: Engels



Luce
Zaterdag 22.08 — Villa aan de Aa

Tien jaar geleden adopteerden Amy en Peter hun zoon Luce uit Eritrea. Ondanks zijn helse 
jeugd als kindsoldaat ontwikkelt de jongen zich tot de ideale zoon: hij is een perfecte student en  
getalenteerd atleet. Maar dan doet zijn leerkracht een alarmerende ontdekking. Een gelaagde  
psychologische thriller die alle brandend actuele thema’s durft aansnijden en voortdurend je 
veronderstellingen in vraag stelt.

Regie: Julius Onah, met: Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr., Tim Roth e.a., 
2019, duur: 1:49, VS, dialogen: Engels

Shadow
Donderdag 27.08 — KADOC

In het oude China regeert een jonge, onvoorspel-
bare koning over één van de drie koninkrijken. Zijn 
generaal heeft een geheim wapen: Schaduw is een 
mysterieuze dubbelganger die iedereen kan bedot-
ten. Een visueel overdonderende film van groot-
meester Zhang Yimou, vormgegeven in prachtige 
zwart- en grijstinten typerend voor Chinese kalli-
grafie. Een Shakespeariaans drama met een 
ongeziene esthetiek.

Regie: Zhang Yimou, met: Chao Deng, Li Sun, 
Ryan Zheng e.a., 2018, duur: 1:56, China, 
dialogen: Chinees

My Darling Quarantine kortfilmcompilatie
Zondag 23.08 — Villa aan de Aa

Tijdens de bevreemdende dagen van de lockdown sloegen verschillende filmfestivals de handen 
in elkaar voor een uniek online kortfilmfestival: My Darling Quarantine. Het publiek kon online 
stemmen op een bijzondere selectie van kortfilms rond het thema van een verontrustend toe-
komstbeeld. De beste van deze dystopische kortfilms – vaak met een komische of positieve 
twist – zijn samengebracht in een gevarieerde compilatie.

Regie: diverse regisseurs, duur 1:29, dialogen: diverse talen



The Lighthouse
Vrijdag 28.08 — KADOC

New England, 1890. Op een afgelegen eiland staat een vuurtoren waar twee wach-
ters een maand lang – geïsoleerd van de rest van de wereld – de wacht houden.  
Letterlijk en figuurlijk een gitzwarte film in een eigenzinnige stijl waarbij een bijna 
vierkant beeldformaat het claustrofobische karakter van de film benadrukt. Een 
intense en onbehaaglijke weergave van cabin fever, gedragen door fenomenale 
acteerprestaties van Willem Dafoe en Robert Pattinson.

Regie: Robert Eggers, met: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman e.a., 
2019, duur: 1:49, Canada, VS, dialogen: Engels

Guns Akimbo
Zondag 30.08 — KADOC

Miles zit in een dipje door zijn uitzichtloze job als 
video-game ontwikkelaar en een pijnlijke breuk met 

zijn ex. Tot hij via een illegale website terechtkomt 
in een hallucinant avontuur waarbij twee pistolen aan 

zijn handen zijn geschroefd en hij verplicht wordt mee 
te vechten in een spel op leven en dood. Een over-

the-top actie komedie die elke fijnzinnigheid met 
een opgestoken middenvinger overboord gooit en een 

hoorndolle ode is aan de wansmaak.

Regie: Jason Lei Howden, met: Daniel Radcliffe, 
Mark Rowley, Samara Weaving e.a., 2019, duur: 1:38, 

VK, dialogen: Engels

Emma
Zaterdag 29.08 — KADOC

Emma is knap, slim en rijk en doet niets liever dan haar vriendinnen koppelen aan 
de juiste man. Zelf is ze niet echt gehaast om de liefde te vinden, tot ze hoort van de 
knappe Frank Churchill die binnenkort een fortuin zal erven. Popfotograaf en video-
clipregisseur Autumn de Wilde steekt Jane Austens klassieker in een modern jasje 
en levert een vrolijke, kleurrijke komedie af. 

Regie: Autumn de Wilde, met: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, 
Miranda Hart e.a., 2020, duur: 2:12, VK, dialogen: Engels



www.zomerfilms.be

Locaties
1.  Iers college Janseniusstraat 1, Leuven 
2.  Villa aan de Aa Onze Lieve Vrouwstraat 46, Leuven
3.  KADOC Vlamingenstraat 39, Leuven
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Ticket €5
Tickets vanaf vrijdag 17.07, enkel voorverkoop 
via leuven.be/anderhalvemeter of Visit Leuven, 
Naamsestraat 3, Leuven


