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Op zondag 19 november organiseert de Asser filmliga een dag met 
vier Aziatische films. Voor € 8,50 extra kan een arrangement (soep 
en brood, ook vegetarisch) bij Fellini worden bijgeboekt.

Programma

 13.00 - 14.30 uur Wolf and sheep

 14.50 - 16.35 uur Pop Aye

 16.35 - 18.00 uur Fellini arrangement: soep en brood

 18.00 - 19.55 uur The net

 20.10 - 22.05 uur Viceroy’s house

Entree per film: 
leden € 6,50
niet leden € 9,00

Aanvang: 13.00 uur
Reservering via www.dnk.nl
actiecode leden: 
7003002/7004002 

Kymmelhof 13
9403 PR Assen
www.asserfilmliga.nl

asserfilmliga

Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1
9401 ET Assen
088 012 85 60
www.dnk.nl

Wolf and sheep

Een portret van het meisje Sediqa 
en de jongen Qodrat, in een kleine 
rurale woongemeenschap in de 
Afghaanse bergen, ver van de 
moderne wereld. In het dorp vertel-
len ze elkaar nog legendes om de 
wereld te verklaren, zoals die van 
de Kasjmir wolf die op twee poten 
loopt. Sediqa wil graag net als de 
jongens met een slinger zwaaien 
om de wolven te verjagen. Qodrat 
wil het liefs alleen door de bergen 
zwerven. Ondanks de ongeschre-
ven dorpsregel dat meisjes en 
jongens gescheiden moeten zijn, 
raken Sediqa en Qodrat bevriend.

Regie en scenario: 
shahrbanoo sadat
Denemarken/Afghanistan 2016, 
86 min. Met: Sediqa en Qodrat

Pop aye

Thana bevindt zich op een dood 
punt in zijn leven. Zijn werk als 
architect in Bangkok wordt niet 
meer op waarde geschat en ook 
zijn echtgenote lijkt weinig van 
hem te moeten hebben. Bij wie en 
waar hoort de man van middelbare 
leeftijd eigenlijk thuis? Dan stuit 
de gedesillusioneerde Thana op de 
olifant waarmee hij als jongetje op 
het Thaise platteland opgroeide. 
Hij koopt het dier om het mee te 
nemen op een road trip, terug naar 
hun gezamenlijke verleden. Thana 
en olifant Pop Aye zijn personages 
om in het hart te sluiten.

Regie en scenario: Kirsten tan
Thailand/ Singapore 2017, 104 min. 
Met: Thaneth Warakulnukroh, 
Penpak Sirikul 

the net

De Noord-Koreaanse visser Nam 
Chul-woo krijgt op een dag te 
kampen met een door het visnet 
vastgelopen motor, midden op de 
rivier die Noord- en Zuid-Korea van 
elkaar scheidt. Hulpeloos drijft hij 
in de richting van het Zuiden, waar 
hij door Zuid-Koreaanse grens-
bewakers wordt opgepakt en weg-
gevoerd, want hij zou wel eens een 
Noord-Koreaanse spion kunnen 
zijn. In de dagen die volgen wordt 
de ongelukkige man een speelbal 
van de politieke conflicten van de 
twee landen. 

Regie en scenario: Kim Ki Duk
Zuid-Korea 2016, 114 min. 
Met: Seung-bum Ryoo, 
Won-geun Lee en Young-min Kim

Viceroy’s house

Groot-Brittannië, na twee wereld-
oorlogen volledig uitgeput, koerst 
aan op de dekolonisatie van India 
en benoemt met de aimabele lord 
Mountbatten als laatste onder-
koning, een wegbereider voor de 
onafhankelijkheid. Maar dit proces 
brengt ook de spanningen tussen 
hindu’s, moslims en sikhs tot een 
kookpunt en leidt tot religieuze ge-
welddadigheden, met een miljoen 
doden en uiteindelijk twee staten: 
het hindoeïstische India en moslim 
Pakistan. Gurinder Chadha brengt 
dit als kleindochter van twee vluch-
telingen op aangrijpende maar 
soms ook komische wijze in beeld. 

Regie: Gurinder chadha 
Groot-Brittannië 2017, 106 min. 
Met: Hugh Bonneville, 
Gillian Anderson, Michael Gambon
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