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DI 25/02 Pétanque Wommelgem
Als het weer het toelaat, spelen we
buiten, zoniet gebruiken we de
binnenbanen.
Afspraakplaats: aan PC De Evers,
gelegen in Fort II.
Vanaf:: 19u
Reservatie: Reservatie is niet nodig.
Info: Herman 0476 23 94 14

Uit Knack Focus van 05/02/20
De pers over Adam:
De Morgen: Het soort film waar je aan
verslingerd raakt zonder goed en wel te
beseffen waarom (4****)
De Standaard: Een pleidooi voor de
ontwapende kracht van een toevallige
ontmoeting (3***)
Metro: Een stralende huis clos met
eindeloos veel zachtheid (3***)

DI 25/02 Badminton Kessel
Voor € 2,50 kan je elke dinsdagavond
anderhalf uur spelen.Er zijn 4 velden
beschikbaar.
Afspraakplaats: Sportzaal De Putting,
Puttingbaan 8a, te Kessel.
Uren: Van 21u tot 22u30
Afspraakuur: een kwartier voor
aanvang.
Info: Franz 0498 18 75 81
Reservatie: Reservatie is niet nodig.

DI 25/02 Dinsdagavondfilm
Adam 3*** (Maryam Touzani)
CARTOON'S Antwerpen
Een sereen, teder en krachtig
dubbelportret van Marokkaanse
moeders (3***)
Te veel tegelijk willen vertellen en te
gretig laten zien wat je zoal kan: het zijn
klassieke beginnersfouten waar de
Marokkaanse Maryam Touzani niet in
trapt. Liever werkt ze een eenvoudig
verhaal goed en filmisch uit. Een
bakkerin in de medina van Casablanca
is haar levensvreugde kwijt sinds ze
haar man verloor. Aarzelend ontfermt
ze zich over een dakloze jonge vrouw
die ongetrouwd zwanger is en
repercussies vreest. Wat zullen de
mensen zeggen? Kunnen ze elkaars
eenzaamheid en pijn verlichten? De
thema's (verdrukking, vrouwelijkheid,
leven en dood) zijn vlot aanwijsbaar
maar dringen zich niet op.
Expliciterende dialogen verpesten
alvast dit rustig opbouwende, intieme
drama niet. Blikken, vermoeide of zwaar
geworden lichamen, handen die het
deeg kneden en verschillende soorten
stiltes spreken voor zich. Sporadisch
doet een beeld door de lichtinval, de
compositie en de gelige kleuren even
denken aan de klassieke schoonheid
van Vermeers schilderijen, maar ook
daar wordt niet mee overdreven. De
Brusselse actrice Lubna Azabal (
Incendies, Loin, Hellhole) verricht kleine
wonderen met haar donkere,
doordringende ogen en sober maar
efficiënt spel. Moge Adam
nakomelingen krijgen.

Focus Knack: Een sereen, teder en
krachtig dubbelportret van Marokkaanse
moeders (3***)
Vertigo: Een heel klein verhaal met een
heel groot hart (3***)
PS: een standaard cinematicket kost in
Cartoon's € 9,5 en 65-plussers
betalen € 8,5. Iedereen koopt zelf zijn
ticketje aan de kassa.
Afspraakuur: 19u15
Afspraakplaats: aan de kassa
van Cartoon's, Kaasstraat 4-6
Antwerpen.
Wegwijzer: door het feit dat de
Cartoon’s gelegen is aan de Kaasstraat
nabij het Stadhuis en de Grote Markt, is
het zeer vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer (trein, tram, bus). Je
kan parkeren langs de kaaien.
Aanvangsuur: 19u45
Info: Luc F - 0484 98 38 37
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