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A Cure for 
Wellness

Men neme een 
kuuroord in 
de Zwitserse 
Alpen. Idyllisch 
zou je denken. 
Lockhart, een 
ambitieuze 
jonge werkne-

mer krijgt de opdracht om zijn 
directeur uit de wellness locatie 
op te halen. Eenmaal in het oord, 
heeft onze held al snel door dat 
het er daar best een beetje weird 
aan toegaat. Hij is blij dat hij 
weg kan maar zoals een patiënt 
al eerder tegen hem zei ‘hier 
gaat niemand weg…’ Volgens de 
artsen heeft hij dezelfde ziekte 
als alle gasten in het kuuroord 
en daar moet hij voor behandeld 
worden. Let op: sterke psycholo-
gische horror thriller van bijna 
2,5 uur. Creeeeepyyy!  

Tuintje in mijn 
hart

En weer een 
gezellige 
Nederlandse 
comedy: Tuintje 
in mijn hart. 
Axel heeft sinds 
zijn vertrek 
naar Nederland 

zijn broer Virgil in Suriname 
nooit meer gesproken. Tot hun 
moeder de hele familie bij elkaar 
roept in haar pension. Axel en 
Virgil krijgen meteen ruzie, Axels 
dochter Wonnie blijkt zwanger, 
de vader onvindbaar, er is een 
resort waar dikke Surinamers pro-
beren af te vallen en er is goud 
in het spel… Kortom, doldwaze 
avonturen en chaos in de broeie-
rige jungle.

T2: 
Trainspotting

Meestal zijn 
sequels ver-
spilde moeite 
maar T2: 
Trainspotting 
geven we het 
voordeel van 
de twijfel. Je 

ouders gingen precies twintig 
jaar geleden waarschijnlijk he-le-
maal los op deel 1 uit 1997. In 
T2 keert Renton (Ewan McGregor) 
terug naar huis en ontmoet daar 
al zijn vrienden weer: Spud, Sick 
Boy en Begbie. Samen met wat 
andere oude bekenden: drugs, 
verslaving, verlies, haat, vriend-
schap, liefde en andere ellende. 
Met de originele cast van toen!!

Ghost in the 
Shell

Half mens, 
half cyborg, 
dat is Scarlett 
Johansson in 
Ghost in the 
Shell. Als Major 
heeft ze leiding 
over Section 9, 

een elite-eenheid die de gevaar-
lijkste criminelen en extremisten 
tegen moet houden in Japan. 
Major denkt dat ze ooit is gered 
als mens en nu als half-wezen 
anderen mag redden. Maar dat 
blijkt toch net iets anders te lig-
gen: ze is met opzet gemutileerd. 
En hoe Major daar op reageert… 
gaat dat zien! Gebaseerd op de 
wereldberoemde anime-serie. 
Lekker donkerblauw sfeertje en 
chicks on a mission zijn altijd 
cool!
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