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DI 05/11 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
DI 05/11 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 05/11 Dinsdagavondfilm
'Hors normes' 3,5 * UGC
Antwerpen
Vanavond niet Sorry, we missed you,
die naar DI 12/11 wordt verschoven,
maar wel Hors normes, een film die we
niet mogen missen!
Gelezen in Humo van 29/10/19:
Ontroerend en met zorg gemaakt.
(3,5 *)
Of ze ooit nog het monstersucces
van ‘Intouchables’ gaan evenaren, is
twijfelachtig, maar met ‘Hors normes’
hebben Olivier Nakache en Éric
Toledano weer een mooie film gemaakt.
Vincent Cassel en Reda Kateb
vertolken twee bewonderenswaardige
mannen: Bruno vangt in zijn centrum
zware autisten op die geen enkele
andere instelling wil opnemen, Malik
biedt in zijn groepshuis onderdak aan
moeilijke tieners. Een drama over de
talrijke obstakels die zorgverleners elke
dag opnieuw uit de weg dienen te
ruimen: klinkt allesbehalve sexy, maar
Nakache en Toledano hebben uit het
thema een ontroerende maar
entertainende film gepuurd. In één van
de fijnste scènes, één die ook tekenend
is voor de lichte toon van de film,
organiseren de twee opvoeders een
wedstrijdje afkortingen raden voor hun
jongeren: ‘E.M.I.?’ ‘Eenheid voor
Mobiele Interventie!’ G.F.? Geslaagde
Film!
Gelezen in De Standaard: Buiten de
perken
De regisseurs van ‘Intouchables’
brengen opnieuw mensen met een

beperking en jongeren uit
probleemwijken samen.
‘Er zijn twee soorten mensen’, zegt de
moeder van Joseph, een man met
autisme en een fascinatie voor
wasmachines. ‘Zij die je niet meer zien
staan, en de rest. En dat zijn er niet
veel.’
Wie hem wel ziet staan, is Bruno
(Vincent Cassel), die met zijn
organisatie kinderen en volwassenen
met autisme begeleidt. Er kloppen meer
mensen bij hem aan dan hij kan
opvangen en dan krijgt hij ook nog twee
inspecteurs van het ministerie achter
zich aan. Bruno werkt met
ongediplomeerde opvoeders: jongeren
uit Parijse probleembuurten. Zij worden
opgeleid in de organisatie van Malik
(Reda Kateb).
Twee van die jongemannen worden
gevolgd: Valentin en Dylan gaan op
zoek naar een beter leven en naar
elkaar. Dat gaat met vallen en opstaan,
met handen vasthouden en kopstoten
incasseren.
Met Hors normes hebben de regisseurs
van Intouchables een film gemaakt die
minder swingt, maar die ook nu weer
reële problemen aankaart en opnieuw
mensen met een beperking en jongeren
uit probleemwijken samenbrengt. Beide
groepen leven al te vaak in de marge
van de samenleving.
De kracht van Hors normes ligt erin dat
hij toont wat er in die marges mogelijk
is. Daarbij is er ruimte voor comic relief,
onder andere met de broers
Menachem, die als Joodse Jansen en
Janssen door de film wandelen.
Hors normes is oprecht, maar niet
drammerig; grappig, maar niet
karikaturaal; gevoelig, maar niet
sentimenteel. En toch … als Vincent
Cassel volschiet op Josephs
dansvoorstelling, houd je het niet droog.
BO BOUILLIAERT in DE Standaard van
22/10/19
Van: Olivier Nakache, Eric Toledano
Met: Vincent Cassel, Reda Kateb,
Bryan Mialoundama
Duur: 114 min.
Bijdrage: Op vertoon van je geldige
Oever lidkaart koop je van de
verantwoordelijke een filmticket aan
€ 7,40. Normale prijs van een UGC
filmticketje is € 11,40! Breng gepast
geld mee als het kan!
Wegwijzer: Door het feit dat UGC
gelegen is aan de Van Ertbornstraat 17,
een zijstraat van De Keyserlei, is het
zeer vlot bereikbaar met het openbaar
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vervoer (trein, tram, bus). Met je
filmticket kan je ook goedkoper
parkeren (€3 voor 3 uren!) in de
ondergrondse, bewaakte parking De
Keyser aan de Van Ertbornstraat (net
naast de inkom van de UGC)! Valideer
je parkingticket op de verdieping.
Achteraf gaan we samen nog iets
drinken.
Afspraakuur: 19u25
Afspraakplaats: UGC, Van
Ertbornstraat 17, Antwerpen. Rechts
van de kassa's!
Aanvangsuur: 19u45
Info: Paula W - 0496 60 49 51
of: Luc F - 0484 98 38 37
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